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Pozměňovací návrh 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména 
na články 36 a 37 a čl. 299 odst. 2 této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména 
na článek 2, čl. 3 odst. 2, čl. 34 odst. 2,
články 36, 37 a 82 a čl. 299 odst. 2 této 
smlouvy,

Or. pl

Odůvodnění

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Pozměňovací návrh 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Právní východisko 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na akt o přistoupení České 
republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, 
Litvy, Maďarska, Malty, Polska, 
Slovinska a Slovenska a s ohledem na akt 
o přistoupení Bulharska a Rumunska se 
již nepovažuje za odůvodněné poskytovat 
novým členským státům nižší zemědělské 
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dotace, jakmile skončí přechodné období,

Or. pl

Odůvodnění

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Pozměňovací návrh 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zkušenosti získané z provádění nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 
2003, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce a kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 
1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 
1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 
2358/71 a (ES) č. 2529/2001 ukazují, že 
určité prvky mechanismu podpor je třeba 
upravit. Zejména by mělo být rozšířeno 
oddělení přímé podpory a zjednodušeno 
fungování režimu jednotné platby. Rovněž 
je třeba poznamenat, že nařízení (ES) č. 
1782/2003 bylo od svého vstupu v platnost 
podstatně pozměněno. Na základě tohoto 
vývoje a v zájmu přehlednosti by mělo být 
zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

netýká se českého znění

Or. es
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Pozměňovací návrh 136
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Skutečnost prokázala neúspěch SZP 
a potřebu zemědělské politiky založené 
na právu na potravinovou soběstačnost 
a bezpečnost, jejíž hlavní směry jsou:
podpora zemědělců, kteří produkují 
potraviny; omezení produktivismu, který 
vede ke koncentraci majetku v rukou 
velkých podniků, k regionální koncentraci 
produkce, vyloučení některých regionů 
z produkce a který urychluje zánik malých 
a středních zemědělských podniků; 
zastavení úpadku venkova a desertifikace 
mnoha oblastí;  boj proti nestabilitě, 
kterou pociťují produktivní odvětví 
v důsledku kolísání spotřeby, aby se 
zemědělské ekonomiky třetích zemí, 
v nichž mají zemědělství 
a zemědělská činnost zásadní postavení, 
dostaly z tísnivé situace, v níž se 
nacházejí.

Or. pt

Odůvodnění

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Pozměňovací návrh 137
Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Administrativní zátěž v zemědělství by 
se měla i nadále snižovat pomocí 
transparentních, srozumitelnějších a 
méně těžkopádných předpisů.   Pouze 
nižší náklady a menší administrativní 
zátěž mohou v rámci společné zemědělské 
politiky vést ke konkurenceschopnosti 
zemědělských podniků na globalizovaných 
trzích.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Postupné reformy SZP, které jsou 
spojeny s postupným otevíráním trhů, 
oslabováním mechanismů regulace trhu 
se zemědělskými produkty a se začleněním 
zemědělství do WTO, k nimž se přidalo 
zavedení režimu jednotné platby 
odděleného od zemědělské produkce, 
donutily mnoho malých a středních 
zemědělských podniků k ukončení jejich 
činnosti a k vylidňování venkova, což dále 
zvýšilo nestabilitu zemědělských trhů 
a prohloubilo rozdíly mezi kulturami, 
zemědělci a zeměmi; 

Or. pt
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Odůvodnění

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozměňovací návrh 139
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Nedávná krize způsobená zvýšením 
cen potravinových produktů prokázala, že 
na zemědělství se musí pohlížet jako na 
hlavní strategické odvětví pro zaručení 
potravinové bezpečnosti a soběstačnosti 
každé země a že v rámci WTO je třeba 
přestat s obětováním zemědělství ve jménu 
služeb a technologií, tedy všech činností, 
které zajímají pouze hospodářské 
a finanční skupiny a velké dovozce.

Or. pt

Odůvodnění

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozměňovací návrh 140
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Situace na venkově ukazuje, že je 
nutné zachovat produktivní funkci půdy 
a zemědělce a ponechat zemědělcům 
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svobodu ve výběru toho, co lépe vyhovuje 
agroenviromentálním rysům jeho 
podniku, tedy ve všech činnostech 
zemědělství a pastevectví a nejen v těch, 
které mají tradičně nárok na podporu 
v rámci SZP.   

Or. pt

Odůvodnění

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozměňovací návrh 141
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) Situace, kterou prožívají zemědělci, 
zejména z malých či středních podniků 
nebo z rodinných farem, vyžaduje 
zachování podpor pro produkci, ovšem 
se závazkem pěstovat a zachovávat 
produktivními podporované oblasti tak, 
aby přestaly nespravedlnosti současného 
systému, který určitým výrobcům či 
malým zemědělcům dává málo nebo vůbec 
nic. 

Or. pt

Odůvodnění

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Pozměňovací návrh 142
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. Je proto třeba 
upravit oblast působnosti podmíněnosti.

(2) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. Je proto třeba 
upravit oblast působnosti podmíněnosti 
a tyto požadavky, avšak s ohledem na 
zvláštní podmínky a strukturu 
zemědělských podniků členských států.

Or. el

Odůvodnění

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Pozměňovací návrh 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo (2) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
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zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. Je proto třeba 
upravit oblast působnosti podmíněnosti.

zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. Je proto třeba 
upravit oblast působnosti podmíněnosti.
Případné začlenění článku týkajícího se 
podmíněnosti z „balíčku požadavků na 
hygienu“1 do přílohy II nesmí znamenat 
dodatečné kontroly.
1Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 
30.4.2004, s. 55), nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. 
ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

Or. de

Odůvodnění

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Pozměňovací návrh 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je třeba neustále usilovat 
o zjednodušení, zlepšení a harmonizaci 
systému podmíněnosti. Komise by proto 
měla každé dva roky předložit zprávu o 
jeho uplatňování.

Or. en

Odůvodnění

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozměňovací návrh 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Prostřednictvím menší 
administrativní zátěže, harmonizovaných 
kontrol, slučování kontrol, a to i v rámci 
evropských orgánů, a včasných plateb by 
se zvýšila celková podpora systému 
podmíněnosti ze strany zemědělců, což by 
vedlo k větší účinnosti politiky.

Or. en

Odůvodnění

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Pozměňovací návrh 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Aby byla snížena zátěž zemědělců, 
měly by být členské státy a evropské 
orgány vybízeny k tomu, aby udržovaly 
počet kontrol na místě i počet agentur 
vykonávajících dohled na co nejnižší 
úrovni, aniž jsou dotčena ustanovení 
nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 
21. dubna 2004, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla pro podmíněnost, 
odlišení a integrovaný administrativní a 
kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) 
č. 1782/20031. Členské státy by tudíž měly 
mít možnost provádět minimální počet 
kontrol na úrovni platební agentury.
Členské státy a evropské orgány by kromě 
toho měly být vybízeny k přijímání 
doplňujících opatření k omezení počtu 
osob provádějících kontroly a k zajištění 
jejich řádné odborné přípravy, stejně jako 
ke zkrácení doby, po kterou může být 
kontrola na místě v konkrétním 
zemědělském podniku prováděna, na 
nejvýše jeden den. Komise by měla být 
členským státům nápomocna při plnění 
požadavků na integrované výběry vzorků.
Výběr vzorků pro kontroly na místě by se
měl provádět nezávisle na daném 
minimálním procentu kontrol stanoveném 
konkrétními právními předpisy, jež 
upravují oblast podmíněnosti.
________

1 Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

Or. en
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Odůvodnění

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozměňovací návrh 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Členské státy by měly zajistit, aby 
zemědělci nebyli za tentýž případ 
nedodržení předpisů trestáni dvakrát (tj. 
snížením či zadržením plateb a současně 
pokutou za nedodržení příslušných 
vnitrostátních právních předpisů).

Or. en

Odůvodnění

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozměňovací návrh 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 

(3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 
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charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky) 
a strukturu zemědělských podniků. Zrušení 
povinného vynětí půdy z produkce v rámci 
režimu jednotné platby může mít 
v některých případech nepříznivý vliv na 
životní prostředí, zejména pokud jde o 
některé krajinné prvky. Je proto třeba 
posílit stávající předpisy Společenství 
zaměřené na případnou ochranu 
konkrétních krajinných prvků.

charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské postupy) 
a strukturu zemědělských podniků.

Or. de

Odůvodnění

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Pozměňovací návrh 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 
charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky) 
a strukturu zemědělských podniků. Zrušení 

(3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 
charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky) 
a strukturu zemědělských podniků. Zrušení 
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povinného vynětí půdy z produkce v rámci 
režimu jednotné platby může mít 
v některých případech nepříznivý vliv na 
životní prostředí, zejména pokud jde o 
některé krajinné prvky. Je proto třeba 
posílit stávající předpisy Společenství 
zaměřené na případnou ochranu 
konkrétních krajinných prvků.

povinného vynětí půdy z produkce v rámci 
režimu jednotné platby může mít 
v některých případech nepříznivý vliv na 
životní prostředí, zejména pokud jde o 
základní biologickou rozmanitost, některé 
krajinné prvky a plochy podél vodních 
toků. Je proto třeba posílit stávající 
předpisy Společenství zaměřené na 
případnou ochranu biologické rozmanitosti 
a konkrétních krajinných prvků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Doposud používaný systém 
financování SZP nepodporuje dostatečně 
rodinné podniky, což vede k opouštění 
zemědělské půdy – zejména v oblastech 
s málo výhodnými podmínkami 
pro zemědělské podnikání – a k úbytku 
obyvatelstva na venkově, s čímž jsou 
spojeny negativní sociální, hospodářské 
a environmentální důsledky. Z tohoto 
důvodu je nezbytné radikálně změnit 
i kritéria financování podniků. 

Or. pl

Odůvodnění

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.
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Pozměňovací návrh 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství v 
souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit 
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství v 
souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit 
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody.

(4) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství v 
souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit 
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody.
Biologická rozmanitost je částečně 
důsledkem zemědělských postupů. Měla 
by proto být považována za jeden z 
environmentálních aspektů společné 
zemědělské politiky. Závazek Komise, že 
do roku 2010 sníží ztrátu biologické 
rozmanitosti, vyžaduje, aby byly uplatněny 
prostředky, jimiž lze tohoto cíle 
dosáhnout. Je proto třeba také posílit 
stávající rámec Společenství, pokud jde o 
dobré zemědělské a environmentální 
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podmínky, což umožní ochránit 
biologickou rozmanitost na celém území.

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Má-li být stávající systém kvót na 
mléko ukončen do 31. března 2015, aniž 
by byl nahrazen jinou státní regulací, je 
nezbytné vytvořit takové podmínky, za 
kterých bude cena za mléko v Evropské 
unii po uplynutí hospodářského roku pro 
mléko 2014/2015 na trhu utvářena na 
základě nabídky a poptávky.

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji určenými 
k podpoře rozvoje venkova, byl nařízením 
(ES) č. 1782/2003 zaveden povinný systém 
postupného snižování přímých plateb 
(„odlišení“). Tento systém by měl být 
zachován včetně osvobození od plateb 
do výše 5 000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození 
od plateb do výše 10 000 EUR a nové 
členské státy by měly být z tohoto systému 
vyloučeny.
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Or. pl

Odůvodnění

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Pozměňovací návrh 155
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Progresivní 
odlišení musí být jedině dobrovolné.

Or. ro

Odůvodnění

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Pozměňovací návrh 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém snižování přímých plateb 
(„odlišení“). Tento systém by měl být 
zachován na stávající úrovni snižování 
plateb o 5 % , včetně osvobození od plateb 
do výše 5000 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození 
od plateb do výše 5 000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození 
od plateb do výše 10 000 EUR.

Or. pt

Odůvodnění

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.
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Pozměňovací návrh 158
Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
nástroji určenými k propagaci udržitelného 
zemědělství a nástroji určenými k podpoře 
rozvoje venkova, byl nařízením (ES) 
č. 1782/2003 zaveden povinný systém 
postupného snižování přímých plateb 
(„odlišení“). Tento systém by měl být 
zachován včetně osvobození od plateb do 
výše 10 000 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Pozměňovací návrh 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR.

(6) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR, pokud však 
není ohrožena ziskovost zemědělských 
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podniků v rámci Společenství.

Or. es

Odůvodnění

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pozměňovací návrh 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit. 
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit. V 
oblasti zemědělství je třeba uplatnit na 
celém území jednotnou minimální hranici 
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rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky. 
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

pro zásah Společenství, a to 
prostřednictvím prvního pilíře společné 
zemědělské politiky. Programy pro rozvoj 
venkova podle nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) budou doplňkem pro cílenější 
opatření a úsilí. Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky. 
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
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politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit.
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky.
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit.
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy, které 
dosud těmto novým úkolům v rámci 
EZFRV nevěnovaly dostatečnou 
pozornost, v souladu s tím revidovat své 
programy pro rozvoj venkova a nemusely 
omezovat své stávající činnosti v oblasti 
rozvoje venkova v jiných oblastech, je 
třeba, aby měly k dispozici dodatečné 
finanční prostředky. Finanční perspektivy 
pro léta 2007 až 2013 však nepočítají 
s finančními prostředky na nezbytné 
posílení politiky Společenství v oblasti 
rozvoje venkova. Za těchto okolností je 
třeba zmobilizovat velkou část potřebných 
finančních zdrojů pomocí postupně většího 
snižování přímých plateb prostřednictvím 
odlišení.

Or. de

Odůvodnění

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Pozměňovací návrh 162
Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit.
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky.
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit.
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Některé členské státy již 
realizují programy pro rozvoj venkova, 
které jsou zaměřeny na tyto nové úkoly.
Aby však mohly všechny členské státy 
realizovat programy pro rozvoj venkova a 
nemusely snižovat své stávající činnosti 
v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
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v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

Or. en

Odůvodnění

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Pozměňovací návrh 163
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových 
a závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie 
a rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství. 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových 
a závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie 
a rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství.
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
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hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky 
na nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
bohužel nepočítají s finančními prostředky 
na nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností může být nutné zmobilizovat 
velkou část potřebných finančních zdrojů 
pomocí postupně většího snižování 
přímých plateb prostřednictvím odlišení, 
ovšem jedině pro ty členské státy, které si 
přejí tento mechanismus použít.

Or. ro

Odůvodnění

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Pozměňovací návrh 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) č. 
1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova.
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly v 
důsledku vážných problémů s nedostatkem 
vody a se suchem dále řešit otázky týkající 
se vodního hospodářství. Ochrana 
biologické rozmanitosti zůstává hlavním 
úkolem a i když došlo k výraznému 
pokroku, bude dosažení cíle Evropského 
společenství pro rok 2010 v oblasti 
biologické rozmanitosti vyžadovat další 
úsilí. Společenství uznává, že musí v rámci 
svých politik tyto nové problémy řešit.
V oblasti zemědělství představují vhodný 
nástroj pro jejich řešení programy pro 
rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky.
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 

(7) Ušetřené prostředky vzniklé díky 
mechanismu odlišení zavedenému 
nařízením (ES) č. 1782/2003 se použijí na 
financování opatření v rámci politiky 
rozvoje venkova. Od přijetí uvedeného 
nařízení se odvětví zemědělství potýká 
s řadou nových a závažných problémů, 
jako jsou změna klimatu, narůstající 
význam bioenergie a rovněž nutnost 
lepšího hospodaření s vodou a účinnější 
ochrana biologické rozmanitosti. Evropské 
společenství bylo jakožto smluvní strana 
Kjótského protokolu vyzváno, aby upravilo 
své politiky na základě aspektů 
souvisejících se změnou klimatu. Navíc by 
se měly v důsledku vážných problémů s 
nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství.
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo k 
výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 v 
oblasti biologické rozmanitosti vyžadovat 
další úsilí. Společenství uznává, že musí 
v rámci svých politik tyto nové problémy 
řešit. V oblasti zemědělství představují 
vhodný nástroj pro jejich řešení programy 
pro rozvoj venkova podle nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV). Aby mohly členské státy 
v souladu s tím revidovat své programy pro 
rozvoj venkova a nemusely snižovat své 
stávající činnosti v oblasti rozvoje venkova 
v jiných oblastech, je třeba, aby měly 
k dispozici dodatečné finanční prostředky.
Finanční perspektivy pro léta 2007 až 2013 
však nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
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v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

Or. es

Pozměňovací návrh 165
Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování 
těch opatření na rozvoj venkova, která 
budou řešit nové problémy. Bylo by proto 
třeba zavést mechanismus, který by 
stanovil větší snížení nejvyšších plateb, 
přičemž zisk by měl být použit rovněž na 
řešení nových problémů v rámci rozvoje 
venkova. Aby byla zajištěna přiměřenost 
tohoto mechanismu, mělo by k dalšímu 
snižování docházet postupně podle výše 
dotyčných plateb.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Pozměňovací návrh 166
Lutz Goepel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova.
Aby byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb.

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. S ohledem na jejich podnikovou 
strukturu lze předpokládat, že větší 
příjemci nepotřebují stejnou míru celkové 
podpory v rámci přímých plateb, aby mohli 
účinně dosáhnout cíle, kterým je podpora 
příjmů. Díky svému potenciálu 
přizpůsobení navíc mohou větší příjemci 
fungovat s nižší mírou celkové podpory 
v rámci přímých plateb. Bylo by proto 
spravedlivé očekávat, že zemědělci, kteří –
vezme-li se v úvahu celkový objem mezd 
jednotlivých podniků – dostávají vyšší 
částky podpor, výrazně přispějí 
k financování těch opatření na rozvoj 
venkova, která budou, mimo jiné, řešit 
nové problémy, jako je např. podpora 
kvalitních produktů a seskupení 
producentů. Bylo by proto třeba zavést 
mechanismus, který by stanovil větší 
snížení nejvyšších plateb, přičemž zisk by 
měl být použit rovněž na řešení nových 
problémů v rámci rozvoje venkova. Aby 
byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb.
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Or. de

Odůvodnění

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Pozměňovací návrh 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje 
venkova. Aby byla zajištěna přiměřenost 
tohoto mechanismu, mělo by k dalšímu 
snižování docházet postupně podle výše 
dotyčných plateb.

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na podporu 
příjmů zemědělců v regionech 
a ve státech, které jsou v současné době 
finančně diskriminovány, a dále 
na podporu opatření spojených s novými 
problémy v rámci rozvoje venkova. Aby 
byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb. Je třeba rovněž stanovit maximální 
výši podpor určených jednotlivým 
podnikům s ohledem na počet jejich 
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zaměstnanců.

Or. pl

Odůvodnění

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Pozměňovací návrh 168
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova.
Aby byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb.

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova.
Aby byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb. V rámci téže snahy o spravedlivé 
řešení by bylo vhodné určit maximální 
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výši podpor, které podnik může obdržet, 
na 200 000 EUR na zemědělce, 
s výjimkou družstev. Tento limit se může 
nicméně lišit podle vytvořených 
pracovních míst s právy zaměstnanců.

Or. pt

Odůvodnění

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Pozměňovací návrh 169
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova. 
Aby byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb.

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
snížení nejvyšších plateb, přičemž zisk by 
měl být použit rovněž na řešení nových 
problémů v rámci rozvoje venkova. Aby 
byla zajištěna přiměřenost tohoto 
mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb. Tento mechanismus musí 
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zohlednit důsledky snížení plateb, které se 
odrazí na konkurenceschopnosti 
dotyčných zemědělců. Členským státům 
musí být umožněno používat tento 
mechanismus na dobrovolném základě.

Or. ro

Odůvodnění

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Pozměňovací návrh 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova.
Aby byla zajištěna přiměřenost tohoto 

(8) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování velkého podílu plateb spíše 
omezenému počtu velkých příjemců 
podpory. Je zřejmé, že větší příjemci 
nepotřebují stejnou míru celkové podpory 
v rámci přímých plateb, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů.
Díky svému potenciálu přizpůsobení navíc 
mohou větší příjemci fungovat s nižší 
mírou celkové podpory v rámci přímých 
plateb. Bylo by proto spravedlivé očekávat, 
že zemědělci, kteří dostávají vyšší částky 
podpor, výrazně přispějí k financování těch 
opatření na rozvoj venkova, která budou 
řešit nové problémy. Bylo by proto třeba 
zavést mechanismus, který by stanovil 
větší snížení nejvyšších plateb, přičemž 
zisk by měl být použit rovněž na řešení 
nových problémů v rámci rozvoje venkova 
nebo v rámci prvního pilíře s cílem čelit 
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mechanismu, mělo by k dalšímu snižování 
docházet postupně podle výše dotyčných 
plateb.

specifickým situacím. Aby byla zajištěna 
přiměřenost tohoto mechanismu, mělo by 
k dalšímu snižování docházet postupně 
podle výše dotyčných plateb.

Or. es

Pozměňovací návrh 171
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy by rovněž měly mít k 
dispozici zvláštní podporu určenou k 
vhodnému řešení případných nových 
úkolů vyplývajících z výsledků kontroly 
stavu SZP.

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Mimořádná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů a rovněž jejich 
izolovanost, malá rozloha, hornatost 
a klima představují další zátěž pro jejich 
zemědělství. Aby se tato zátěž a omezení 
zmírnily, bylo by zřejmě třeba zrušit 
povinnost uplatňovat snižování plateb 
prostřednictvím odlišení na zemědělce 
v nejvzdálenějších regionech.

(9) Mimořádná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů a rovněž jejich 
izolovanost, malá rozloha, hornatost 
a klima představují další zátěž pro jejich 
zemědělství. Aby se tato zátěž a omezení 
zmírnily, bylo by zřejmě třeba stanovit 
povinnost pro zemědělce z těchto regionů 
použít odlišení, pokud výše dotací 
přesáhne 50 000 EUR, tedy když je 
výrazněji vyšší než v ostatních regionech.

Or. pl
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Odůvodnění

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Pozměňovací návrh 173
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Se zvýšením míry povinného odlišení 
ztrácí systém dobrovolného odlišení 
veškerý smysl a nařízení Rady (ES) 
č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 
o pravidlech pro dobrovolné odlišení 
přímých plateb by mělo být zrušeno.
__________________

1 Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 174
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je třeba, aby ty členské státy, které se 
rozhodnou uplatňovat systém 
dobrovolného odlišení, zohlednily zvýšené 
částky povinného odlišení. Nařízení Rady 
(ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 
o pravidlech pro dobrovolné odlišení 
přímých plateb podle nařízení (ES)
 č. 1782/2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy 

vypouští se
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podpor pro zemědělce, by mělo být 
odpovídajícím způsobem změněno.

Or. pt

Pozměňovací návrh 175
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití
5 procentních bodů odpovídajících 
snížením v rámci odlišení stanoveným 
v nařízení (ES) č. 1782/2003 by měly být 
rozděleny mezi členské státy podle 
objektivních kritérií. Je však vhodné 
rozhodnout, že určité procento částek by 
mělo zůstat v členských státech, kde byly 
vytvořeny. S ohledem na strukturální 
úpravy vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dalšího snížení 
v rámci odlišení by však měly být dány 
k dispozici těm členským státům, kde byly 
vytvořeny.

(11) Částky získané použitím 5 procentních 
bodů odpovídajících snížením v rámci 
odlišení stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1782/2003 by měly být vloženy 
do vytvořeného fondu a poté rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií jako jsou zemědělská plocha, 
zaměstnanost a/nebo HDP na obyvatele.

Or. pt

Odůvodnění

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.
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Pozměňovací návrh 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny.
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit 
pro některé regiony produkující žito 
konkrétní opatření, financovaná částí 
částek vytvořených odlišením. Částky 
získané použitím jakéhokoliv dalšího 
snížení v rámci odlišení by však měly být 
dány k dispozici těm členským státům, kde 
byly vytvořeny.

(11) Částky získané použitím všech snížení 
přímých plateb by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií, přičemž by měly být vyrovnány 
úrovně dotací mezi státy a regiony. Je však 
vhodné rozhodnout, že určité procento 
částek by mělo zůstat v členských státech, 
kde byly vytvořeny. S ohledem 
na strukturální úpravy vyplývající ze 
zrušení intervence ve prospěch žita je 
vhodné stanovit pro některé regiony 
produkující žito konkrétní opatření, 
financovaná částí částek vytvořených 
odlišením.

Or. pl

Pozměňovací návrh 177
Lutz Goepel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny.

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny.
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S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dalšího snížení 
v rámci odlišení by však měly být dány 
k dispozici těm členským státům, kde byly 
vytvořeny.

S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dodatečného snížení 
o maximálně 4 % v rámci odlišení by však 
měly být dány k dispozici těm členským 
státům, kde byly vytvořeny.

Or. de

Odůvodnění

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Pozměňovací návrh 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny.
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dalšího snížení
v rámci odlišení by však měly být dány 
k dispozici těm členským státům, kde byly 
vytvořeny.

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny.
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím nových procentních podílů
v rámci odlišení a použitím limitní hranice 
podpor by však měly být dány k dispozici 
těm členským státům, kde byly vytvořeny.
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Or. es

Pozměňovací návrh 179
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V zájmu větší jistoty zemědělců, by 
mělo být odlišení zachováno na stejné, 5% 
úrovni, až do roku 2013. Reálná hodnota 
jednotné platby na zemědělský podnik 
klesla v důsledku inflace již o 12 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Odlišení by nemělo snížit částku netto 
vyplácenou zemědělci v novém členském 
státě pod částku, který by byla vyplacena 
obdobnému zemědělci v ostatních členských 
státech. Jakmile se odlišení začne vztahovat 
na zemědělce v nových členských státech, 
měla by se sazba snížení omezit na rozdíl 
mezi úrovní podle plánu postupného 
zavádění a úrovní v ostatních členských 
státech po uplatnění odlišení. Zemědělci 
v nových členských státech, na něž se 
vztahuje odlišení, by navíc dále neměli 
využívat doplňkových vnitrostátních
přímých plateb, aby nedošlo k tomu, že míra 
jejich podpor překročí míru v ostatních 
členských státech.

vypouští se

Or. pl



PE407.776v01-00 40/91 AM\727226CS.doc

CS

Odůvodnění

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Pozměňovací návrh 181
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního a 
kvalitního zemědělství, je nutné, aby 
členské státy zavedly komplexní 
poradenský systém pro obchodní 
zemědělské podniky. Uvedený zemědělský 
poradenský systém by měl přispět k tomu, 
aby si zemědělci více uvědomili vztahy 
existující mezi toky surovin 
a zemědělskými procesy na jedné straně 
a normami týkajícími se životního 
prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat 
na straně druhé, aniž by jakýmkoli 
způsobem ovlivňoval jejich povinnosti 
a odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního a 
kvalitního zemědělství, je nutné, aby 
členské státy zavedly komplexní 
poradenský systém pro všechny zemědělce.
Uvedený zemědělský poradenský systém 
by měl přispět k účinné a hospodárné 
zemědělské produkci a k tomu, aby si 
zemědělci více uvědomili vztahy existující 
mezi toky surovin a zemědělskými procesy 
na jedné straně a normami týkajícími se 
životního prostředí, bezpečnosti potravin, 
zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat na straně druhé, aniž by jakýmkoli 
způsobem ovlivňoval jejich povinnosti a 
odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního 
a kvalitního zemědělství, je nutné, aby 

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního 
a kvalitního zemědělství, je nutné, aby 
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členské státy zavedly komplexní 
poradenský systém pro obchodní 
zemědělské podniky. Uvedený zemědělský 
poradenský systém by měl přispět k tomu, 
aby si zemědělci více uvědomili vztahy 
existující mezi toky surovin 
a zemědělskými procesy na jedné straně 
a normami týkajícími se životního 
prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat 
na straně druhé, aniž by jakýmkoli 
způsobem ovlivňoval jejich povinnosti 
a odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

členské státy zavedly komplexní 
poradenský systém. Uvedený zemědělský 
poradenský systém by měl přispět k tomu, 
aby si zemědělci více uvědomili vztahy 
existující mezi toky surovin 
a zemědělskými procesy na jedné straně 
a normami týkajícími se životního 
prostředí, bezpečnosti potravin, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat 
na straně druhé, aniž by jakýmkoli 
způsobem ovlivňoval jejich povinnosti 
a odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

Or. pl

Odůvodnění

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Pozměňovací návrh 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního a 
kvalitního zemědělství, je nutné, aby 
členské státy zavedly komplexní 
poradenský systém pro obchodní 
zemědělské podniky. Uvedený zemědělský 
poradenský systém by měl přispět k tomu, 
aby si zemědělci více uvědomili vztahy 
existující mezi toky surovin a 
zemědělskými procesy na jedné straně a 
normami týkajícími se životního prostředí, 
bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat na 

(16) Aby se pomohlo zemědělcům 
přizpůsobit se normám moderního a 
kvalitního zemědělství, je nutné, aby 
členské státy zřídily komplexní poradenský 
systém pro obchodní zemědělské podniky.
Uvedený zemědělský poradenský systém 
má přispět k tomu, aby si zemědělci více 
uvědomili vztahy existující mezi toky 
surovin a zemědělskými procesy na jedné 
straně a normami týkajícími se životního 
prostředí, biologické rozmanitosti, 
bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat na 
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straně druhé, aniž by jakýmkoli způsobem 
ovlivňoval jejich povinnosti a 
odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

straně druhé, aniž by jakýmkoli způsobem 
ovlivňoval jejich povinnosti a 
odpovědnosti, co se týče dodržování 
uvedených norem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Spravování malých částek může
 pro příslušné orgány členských států 
představovat značnou zátěž. Režimy 
podpor nerozlišují mezi zemědělci, kteří 
dostávají velmi malé částky, a zemědělci, 
kteří dostávají částky vysoké, přičemž 
podmínky způsobilosti a správní 
a kontrolní ustanovení jsou v obou 
případech stejné. Vytvoření 
zjednodušeného dobrovolného režimu 
podpory zemědělcům, kteří dostávají 
částky do výše 1000 EUR včetně, by 
umožnilo vyhnout se tomuto problému 
stanovením jediné paušální platby 
vyplácené každý rok zemědělcům, kteří se 
účastní tohoto režimu podpor. Všichni 
zemědělci, kteří dostávají méně než 1000 
EUR podpory, by obdrželi doplatek 
do výše této minimální platby.

Or. pt

Odůvodnění

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Pozměňovací návrh 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Spravovat nízké částky je pro 
příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, měly by členské státy přestat 
poskytovat přímé platby v případech, kdy 
by platba byla nižší než průměrná 
podpora Společenství na jeden hektar 
nebo kdy by plocha způsobilá pro podporu 
zemědělského podniku žádajícího o 
podporu byla menší než jeden hektar.
Členské státy by měly mít možnost 
rozhodnout se podle vlastního uvážení pro 
provádění jednoho ze dvou kritérií
s přihlédnutím ke zvláštnostem struktury 
jejich zemědělské ekonomiky. Vzhledem 
k tomu, že zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“ byly 
přiznány zvláštní platební nároky, nebylo 
by použití prahu založeného na hektarech 
efektivní. Na tyto zemědělce by se proto 
měla vztahovat minimální částka založená 
na průměrné podpoře.

(19) Spravovat nízké částky je pro 
příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, měly by členské státy mít možnost 
stanovit minimální plochu, pro níž by bylo 
možno žádat o podporu. Členské státy by 
měly mít možnost rozhodnout se podle 
vlastního uvážení pro kritéria 
s přihlédnutím ke zvláštnostem struktury 
jejich zemědělské ekonomiky. Vzhledem 
k tomu, že zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“ byly 
přiznány zvláštní platební nároky, nebylo 
by použití prahu založeného na hektarech 
efektivní. Na tyto zemědělce by se proto 
měla vztahovat minimální částka založená 
na průměrné podpoře.

Or. en

Odůvodnění

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Pozměňovací návrh 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Spravovat nízké částky je pro 
příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, měly by členské státy přestat 
poskytovat přímé platby v případech, kdy 
by platba byla nižší než průměrná podpora 
Společenství na jeden hektar nebo kdy by 
plocha způsobilá pro podporu 
zemědělského podniku žádajícího o 
podporu byla menší než jeden hektar. Pro 
ty členské státy, struktura jejichž 
zemědělských podniků se výrazně liší od 
průměru ve Společenství, by mělo být 
vypracováno zvláštní ustanovení. Členské 
státy by měly mít možnost rozhodnout se 
podle vlastního uvážení pro provádění 
jednoho ze dvou kritérií s přihlédnutím ke 
zvláštnostem struktury jejich zemědělské 
ekonomiky. Vzhledem k tomu, že 
zemědělcům s tzv. zemědělskými podniky 
„bez půdy“ byly přiznány zvláštní platební 
nároky, nebylo by použití prahu 
založeného na hektarech efektivní. Na tyto 
zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka založená na průměrné 
podpoře.

(19) Spravovat nízké částky je pro 
příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, mohly by členské státy, které se tak 
rozhodnou, přestat poskytovat přímé 
platby v případech, kdy by platba byla 
nižší než průměrná podpora Společenství 
na jeden hektar nebo kdy by plocha 
způsobilá pro podporu zemědělského 
podniku žádajícího o podporu byla menší 
než jeden hektar. Pro ty členské státy, 
struktura jejichž zemědělských podniků se 
výrazně liší od průměru ve Společenství, 
by mělo být vypracováno zvláštní 
ustanovení. Členské státy by měly mít 
možnost rozhodnout se podle vlastního 
uvážení pro provádění jednoho ze dvou 
kritérií s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury jejich zemědělské ekonomiky.
Vzhledem k tomu, že zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“ byly 
přiznány zvláštní platební nároky, nebylo 
by použití prahu založeného na hektarech 
efektivní. Na tyto zemědělce by se proto 
měla vztahovat minimální částka založená 
na průměrné podpoře.

Or. es

Pozměňovací návrh 187
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Spravovat nízké částky je pro (19) Spravovat nízké částky je pro 
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příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, měly by členské státy přestat 
poskytovat přímé platby v případech, kdy 
by platba byla nižší než průměrná podpora 
Společenství na jeden hektar nebo kdy by 
plocha způsobilá pro podporu 
zemědělského podniku žádajícího o 
podporu byla menší než jeden hektar. Pro 
ty členské státy, struktura jejichž 
zemědělských podniků se výrazně liší od 
průměru ve Společenství, by mělo být 
vypracováno zvláštní ustanovení. Členské 
státy by měly mít možnost rozhodnout se 
podle vlastního uvážení pro provádění 
jednoho ze dvou kritérií s přihlédnutím ke 
zvláštnostem struktury jejich zemědělské 
ekonomiky. Vzhledem k tomu, že 
zemědělcům s tzv. zemědělskými podniky 
„bez půdy“ byly přiznány zvláštní platební 
nároky, nebylo by použití prahu 
založeného na hektarech efektivní. Na tyto 
zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka založená na průměrné 
podpoře.

příslušné orgány členských států zatěžující.
Aby se snížila přílišná administrativní 
zátěž, mohou členské státy přestat 
poskytovat přímé platby v případech, kdy 
by platba byla nižší než průměrná podpora 
Společenství na jeden hektar nebo kdy by 
plocha způsobilá pro podporu 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu byla menší než jeden hektar. Pro 
ty členské státy, struktura jejichž 
zemědělských podniků se výrazně liší od 
průměru ve Společenství, by mělo být 
vypracováno zvláštní ustanovení. Členské 
státy by měly mít možnost rozhodnout se 
podle vlastního uvážení pro provádění 
jednoho ze dvou kritérií s přihlédnutím ke 
zvláštnostem struktury jejich zemědělské 
ekonomiky. Vzhledem k tomu, že 
zemědělcům s tzv. zemědělskými podniky 
„bez půdy“ byly přiznány zvláštní platební 
nároky, nebylo by použití prahu 
založeného na hektarech efektivní. Na tyto 
zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka založená na průměrné 
podpoře.

Or. el

Odůvodnění

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Pozměňovací návrh 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zkušenosti s použitím režimu 
jednotné platby ukazují, že oddělená 
podpora příjmů byla v řadě případů 

vypouští se
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poskytnuta jiným příjemcům než fyzickým 
osobám, jejichž podnikatelská činnost se 
nezaměřuje na zemědělskou činnost nebo 
se na ni zaměřuje pouze okrajově. Aby se 
zabránilo tomu, že bude podpora příjmů 
v odvětví zemědělství poskytnuta 
takovýmto společnostem a firmám, a aby 
se zajistilo, že podpora Společenství bude 
využita výhradně na zajištění přiměřené 
životní úrovně zemědělskému 
obyvatelstvu, je třeba dát těm členským 
státům, kde k takovému přidělení podpory 
dochází, možnost ukončit vyplácení 
přímých plateb podle tohoto nařízení 
uvedeným příjemcům.

Or. es

Pozměňovací návrh 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zkušenosti s použitím režimu jednotné 
platby ukazují, že oddělená podpora příjmů 
byla v řadě případů poskytnuta jiným 
příjemcům než fyzickým osobám, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřuje 
na zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřuje pouze okrajově. Aby se zabránilo 
tomu, že bude podpora příjmů v odvětví 
zemědělství poskytnuta takovýmto 
společnostem a firmám, a aby se zajistilo, 
že podpora Společenství bude využita 
výhradně na zajištění přiměřené životní 
úrovně zemědělskému obyvatelstvu, je 
třeba dát těm členským státům, kde k 
takovému přidělení podpory dochází, 
možnost ukončit vyplácení přímých plateb 
podle tohoto nařízení uvedeným 
příjemcům.

(20) Zkušenosti s použitím režimu jednotné 
platby ukazují, že oddělená podpora příjmů 
byla v řadě případů poskytnuta jiným 
příjemcům než fyzickým osobám, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřuje 
na zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřuje pouze okrajově. Aby se zabránilo 
tomu, že bude podpora příjmů v odvětví 
zemědělství poskytnuta takovýmto 
společnostem a firmám, a aby se zajistilo, 
že podpora Společenství bude využita 
výhradně na zajištění přiměřené životní 
úrovně zemědělskému obyvatelstvu, je 
třeba v případech, kde k takovému 
přidělení podpory dochází, stanovit 
kritéria umožňující ukončit vyplácení 
přímých plateb na úrovni Unie.
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Or. pl

Odůvodnění

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Pozměňovací návrh 190
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Příslušné státní orgány by měly 
poskytovat oprávněným osobám platby 
v rámci režimů podpor Společenství v plné 
výši, s výhradou snížení stanovených 
v tomto nařízení, a ve stanovených lhůtách.
Aby se stalo řízení přímých plateb 
pružnějším, měly by mít členské státy 
možnost vyplácet přímé platby ve dvou 
splátkách za rok.

(21) Příslušné státní orgány by měly 
poskytovat oprávněným osobám platby 
v rámci režimů podpor Společenství v plné 
výši, s výhradou snížení stanovených 
v tomto nařízení, a ve stanovených lhůtách.
Aby se stalo řízení přímých plateb 
pružnějším, měly by mít členské státy 
možnost vyplácet přímé platby ve dvou 
splátkách za rok a v závislosti na 
potřebách odvětví i možnost rozhodovat o 
výplatních dnech.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Režimy podpor, na něž se vztahuje 
společná zemědělská politika, poskytují 
přímou podporu příjmů, zejména s cílem 

(22) Režimy podpor, na něž se vztahuje 
společná zemědělská politika, poskytují 
přímou podporu příjmů, zejména s cílem 
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zajistit zemědělskému obyvatelstvu 
přiměřenou životní úroveň. Tento cíl je 
úzce spjat se zachováním venkovských 
oblastí. Aby se zabránilo nepatřičnému 
přidělení zdrojů Společenství, je nutné, 
aby nebyla provedena žádná platba 
podpory ve prospěch zemědělců, kteří 
uměle vytvořili podmínky vyžadované
 pro vyplacení těchto plateb.

zajistit zemědělskému obyvatelstvu 
přiměřenou životní úroveň. Tento cíl je 
úzce spjat se zachováním venkovských 
oblastí. Proto by bylo vhodné podporovat 
především rodinné podniky.

Or. pl

Odůvodnění

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Pozměňovací návrh 192
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se dosáhlo cílů společné 
zemědělské politiky, je třeba společné 
režimy podpor přizpůsobit okolnostem, a 
to případně v krátkých lhůtách.
Oprávněné osoby tudíž nemohou počítat s 
neměnností podmínek pro poskytování 
podpor a měly by se připravit na to, že 
režimy budou přezkoumány zejména na 
základě vývoje rozpočtové situace.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se dosáhlo cílů společné 
zemědělské politiky, je třeba společné
režimy podpor přizpůsobit okolnostem, a 
to případně v krátkých lhůtách. Oprávněné 
osoby tudíž nemohou počítat s neměnností 
podmínek pro poskytování podpor a měly 
by se připravit na to, že režimy budou 
přezkoumány zejména na základě vývoje 
rozpočtové situace.

(23) Aby se dosáhlo cílů společné 
zemědělské politiky, je třeba společné 
režimy podpor přizpůsobit okolnostem, a 
to případně v krátkých lhůtách. Oprávněné 
osoby tudíž nemohou počítat s neměnností 
podmínek pro poskytování podpor a měly 
by se připravit na to, že režimy budou 
přezkoumány zejména na základě vývoje 
rozpočtové situace. Je však nutné 
dodržovat základní zásady SZP zakotvené 
ve Smlouvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se dosáhlo cílů společné 
zemědělské politiky, je třeba společné 
režimy podpor přizpůsobit okolnostem, 
a to případně v krátkých lhůtách. 
Oprávněné osoby tudíž nemohou počítat 
s neměnností podmínek pro poskytování 
podpor a měly by se připravit na to, 
že režimy budou přezkoumány zejména 
na základě vývoje rozpočtové situace.

(23) Aby se dosáhlo cílů společné 
zemědělské politiky, je třeba společné 
režimy podpor přizpůsobit okolnostem. 
Oprávněné osoby tudíž nemohou počítat 
s neměnností podmínek pro poskytování 
podpor a měly by se připravit na to, 
že režimy budou přezkoumány zejména 
na základě vývoje rozpočtové situace.
Musí jim však být poskytnuty rozumné 
lhůty, aby se mohly novým okolnostem 
přizpůsobit.

Or. ro
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Odůvodnění

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Pozměňovací návrh 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) První pilíř SZP musí být 
v budoucnu zachován, aby zaručil, že 
zemědělci budou hrát klíčovou úlohu ve 
fungování hospodářství mnoha 
venkovských regionů, v ochraně krajiny 
a zajišťování vysokých norem bezpečnosti 
potravin, které vyžaduje Evropská unie.

Or. es

Odůvodnění

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pozměňovací návrh 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Povinné vynětí orné půdy z produkce 
bylo zavedeno jako mechanismus kontroly 
nabídky. Vývoj na trzích v odvětví plodin 
na orné půdě spolu ze zavedením oddělené 
podpory již nadále neodůvodňuje nutnost 

(27) Povinné vynětí orné půdy z produkce 
bylo zavedeno jako mechanismus kontroly 
nabídky. Vývoj na trzích v odvětví plodin 
na orné půdě spolu ze zavedením oddělené 
podpory již nadále neodůvodňuje nutnost 
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zachovat tento nástroj, a ten by proto měl
být zrušen. Nároky při vynětí půdy 
z produkce stanovené v souladu s článkem 
53 a čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 
1782/2003 by proto měly aktivovány na 
hektary podle stejných podmínek pro 
poskytování podpory jako u jakýchkoli 
jiných nároků.

zachovat tento nástroj, a ten by proto měl 
být zrušen. Část nároků při vynětí půdy 
z produkce stanovených v souladu 
s článkem 53 a čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1782/2003 by proto měla být aktivována 
na hektary podle stejných podmínek pro 
poskytování podpory jako u jakýchkoli 
jiných nároků. Ztráta environmentálních 
výhod vyplývajících z vynětí půdy 
z produkce by měla být kompenzována 
uplatněním nových opatření, zejména 
pokud jde o biologickou rozmanitost.
Zbývající část těchto nároků při vynětí 
půdy z produkce by měla podléhat 
povinnosti zachovat určitou plochu 
určenou k biologické rozmanitosti, a to 
prostřednictvím vytvoření nároku na 
jednotnou platbu za biologickou 
rozmanitost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Povinné vynětí orné půdy z produkce 
bylo zavedeno jako mechanismus kontroly 
nabídky. Vývoj na trzích v odvětví plodin 
na orné půdě spolu ze zavedením oddělené 
podpory již nadále neodůvodňuje nutnost 
zachovat tento nástroj, a ten by proto měl 
být zrušen. Nároky při vynětí půdy 
z produkce stanovené v souladu s článkem 
53 a čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 
1782/2003 by proto měly aktivovány na 
hektary podle stejných podmínek pro 
poskytování podpory jako u jakýchkoli 
jiných nároků.

(27) Povinné vynětí orné půdy z produkce 
bylo zavedeno jako mechanismus kontroly 
nabídky. Vývoj na trzích v odvětví plodin 
na orné půdě spolu ze zavedením oddělené 
podpory již nadále neodůvodňuje nutnost 
zachovat tento nástroj, a ten by proto měl 
být zrušen. Nároky při vynětí půdy 
z produkce stanovené v souladu s článkem 
53 a čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 
1782/2003 by se proto měly stát nároky 
běžnými.

Or. en
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Odůvodnění

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Pozměňovací návrh 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly pro 
provádění historického modelu, založena 
na individuální úrovni podpory v 
minulosti. Spolu s narůstajícím počtem 
let, které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu by měly mít 
členské státy, které zvolily historický 
model provádění, možnost za určitých 
podmínek přezkoumat přiznané platební 
nároky s ohledem na sblížení jejich 
jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by 
mělo dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(28) Členským státům, které zvolily 
historický model provádění, je třeba 
poskytnout možnost za určitých podmínek 
přezkoumat přiznané platební nároky 
s ohledem na sblížení jejich jednotkové 
hodnoty a při současném dodržení 
obecných zásad práva Společenství a cílů 
společné zemědělské politiky. V této 
souvislosti mohou vzít členské státy při 
stanovování bližších hodnot do úvahy 
zvláštnosti zeměpisných oblastí. K 
vyrovnání platebních nároků by mělo dojít 
během příslušného přechodného období 
v závislosti na rytmu zvoleném každým 
členským státem a snížení by měla být 
omezena, aby se zemědělci mohli 
přiměřeně přizpůsobit měnícím se úrovním 
podpory.

Or. es
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Pozměňovací návrh 199
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly 
pro provádění historického modelu, 
založena na individuální úrovni podpory 
v minulosti. Spolu s narůstajícím počtem 
let, které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu by měly mít 
členské státy, které zvolily historický 
model provádění, možnost za určitých 
podmínek přezkoumat přiznané platební 
nároky s ohledem na sblížení jejich 
jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by 
mělo dojít během příslušného 
přechodného období a snížení by měla být 
omezena, aby se zemědělci mohli 
přiměřeně přizpůsobit měnícím se 
úrovním podpory.

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly 
pro provádění historického modelu, 
založena na individuální úrovni podpory 
v minulosti. Spolu s narůstajícím počtem 
let, které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu musí být 
jednotná platba podmíněna splněním 
povinnosti pěstovat či udržovat 
produkčními oblasti, které dostávají 
podporu.

Or. pt

Odůvodnění

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.
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Pozměňovací návrh 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly 
pro provádění historického modelu, 
založena na individuální úrovni podpory 
v minulosti. Spolu s narůstajícím počtem 
let, které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu by měly mít 
členské státy, které zvolily historický 
model provádění, možnost za určitých 
podmínek přezkoumat přiznané platební 
nároky s ohledem na sblížení jejich 
jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by 
mělo dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly 
pro provádění historického modelu, 
založena na individuální úrovni podpory 
v minulosti. Spolu s narůstajícím počtem 
let, které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu 
a rozšíření Unie je stále obtížnější obhájit 
legitimitu výrazných individuálních rozdílů 
v úrovni podpory, které se zakládají pouze 
na podpoře v minulosti. Z toho důvodu by 
se v členských státech měla stanovit 
základní jednotná paušální sazba 
pro platby při současném dodržení 
obecných zásad práva Společenství a cílů 
společné zemědělské politiky. K této sazbě 
by se v oblastech s málo výhodnými 
podmínkami pro zemědělské podnikání 
poskytovaly doplňkové platby. 
K vyrovnání platebních nároků by mělo 
dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory. 

K vyrovnání platebních nároků v nových 
členských státech by mělo dojít, jakmile 
těmto státům skončí přechodné období 
stanovené aktem o přistoupení. 

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
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oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozměňovací návrh 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly pro 
provádění historického modelu, založena 
na individuální úrovni podpory v 
minulosti. Spolu s narůstajícím počtem let, 
které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu by měly mít
členské státy, které zvolily historický 
model provádění, možnost za určitých 
podmínek přezkoumat přiznané platební 
nároky s ohledem na sblížení jejich 
jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by
mělo dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly pro 
provádění historického modelu, založena 
na individuální úrovni podpory v 
minulosti. Spolu s narůstajícím počtem let, 
které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu je vhodné 
požádat členské státy, které zvolily 
historický model provádění, aby za 
určitých podmínek, po konzultaci 
regionálních samospráv a na základě 
studie dopadu přezkoumaly přiznané 
platební nároky s ohledem na sblížení 
jejich jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by 
mělo dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

Or. fr
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Odůvodnění

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Pozměňovací návrh 202
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly pro 
provádění historického modelu, založena 
na individuální úrovni podpory v 
minulosti. Spolu s narůstajícím počtem let, 
které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu je stále 
obtížnější obhájit legitimitu výrazných 
individuálních rozdílů v úrovni podpory, 
které se zakládají pouze na podpoře 
v minulosti. Z toho důvodu by měly mít 
členské státy, které zvolily historický 
model provádění, možnost za určitých 
podmínek přezkoumat přiznané platební 
nároky s ohledem na sblížení jejich 
jednotkové hodnoty a při současném 
dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. K vyrovnání platebních nároků by 
mělo dojít během příslušného přechodného 
období a snížení by měla být omezena, aby 
se zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(28) Pokud jde o začlenění dříve vázané 
podpory trhu do režimu jednotné platby, 
byla hodnota platebních nároků 
v členských státech, které se rozhodly pro 
provádění historického modelu, založena 
na individuální úrovni podpory v 
minulosti. Spolu s narůstajícím počtem let, 
které uplynuly od zavedení režimu 
jednotné platby, a v důsledku začlenění 
dalších odvětví do tohoto režimu může být 
v určitých případech stále obtížnější 
obhájit legitimitu výrazných individuálních 
rozdílů v úrovni podpory, které se zakládají 
pouze na podpoře v minulosti. Z toho 
důvodu by měly mít členské státy, které 
zvolily historický model provádění, 
možnost za určitých podmínek přezkoumat 
přiznané platební nároky s ohledem na 
sblížení jejich jednotkové hodnoty a při 
současném dodržení obecných zásad práva 
Společenství a cílů společné zemědělské 
politiky. V této souvislosti mohou vzít 
členské státy při stanovování bližších 
hodnot do úvahy zvláštnosti zeměpisných 
oblastí. Jestliže se členský stát rozhodne 
pro vyrovnání platebních nároků, mělo by 
k němu dojít během příslušného 
přechodného období a snížení by měla být 
omezena, aby se zemědělci mohli 
přiměřeně přizpůsobit měnícím se úrovním 
podpory.
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Pozměňovací návrh 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Podle reformy z roku 2003 měly 
členské státy možnost provádět režim 
jednotné platby na historickém nebo 
regionálním základě. Od té doby měly 
členské státy příležitost zhodnotit účinky 
své volby z hlediska přiměřenosti 
v hospodářském i administrativním 
smyslu. Členské státy by proto měly mít 
příležitost přezkoumat svoji původní volbu 
na základě svých zkušeností. Z toho 
důvodu by kromě vyrovnání hodnoty 
platebních nároků měly mít ty členské 
státy, které použily historický model, 
možnost přejít na regionální model.
Členské státy, které zvolily regionální 
model, by navíc měly mít možnost
 za určitých podmínek přezkoumat své 
rozhodnutí za účelem sblížení hodnoty 
platebních nároků podle předem 
stanovených kroků a současně musejí 
dodržovat obecné zásady práva 
Společenství a cíle společné zemědělské
politiky. K těmto změnám by mělo dojít 
během příslušného přechodného období 
a rozsah snížení by měl být omezen, aby se 
zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
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oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozměňovací návrh 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Podle reformy z roku 2003 měly 
členské státy možnost provádět režim 
jednotné platby na historickém nebo 
regionálním základě. Od té doby měly 
členské státy příležitost zhodnotit účinky 
své volby z hlediska přiměřenosti 
v hospodářském i administrativním smyslu. 
Členské státy by proto měly mít příležitost 
přezkoumat svoji původní volbu na 
základě svých zkušeností. Z toho důvodu 
by kromě vyrovnání hodnoty platebních 
nároků měly mít ty členské státy, které 
použily historický model, možnost přejít
na regionální model. Členské státy, které 
zvolily regionální model, by navíc měly 
mít možnost za určitých podmínek 
přezkoumat své rozhodnutí za účelem 
sblížení hodnoty platebních nároků podle 
předem stanovených kroků a současně 
musejí dodržovat obecné zásady práva 
Společenství a cíle společné zemědělské 
politiky. K těmto změnám by mělo dojít 
během příslušného přechodného období a 
rozsah snížení by měl být omezen, aby se 
zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(29) Podle reformy z roku 2003 měly 
členské státy možnost provádět režim 
jednotné platby na historickém nebo 
regionálním základě. Od té doby měly 
členské státy příležitost zhodnotit účinky 
své volby z hlediska přiměřenosti 
v hospodářském i administrativním smyslu. 
Je tudíž vhodné požádat členské státy, aby 
přezkoumaly svoji původní volbu na 
základě svých zkušeností, po konzultaci 
regionálních samospráv a na základě 
studie dopadu. Z toho důvodu je třeba 
požádat ty členské státy, které použily 
historický model, aby kromě vyrovnání 
hodnoty platebních nároků přešly na 
regionální model. Členské státy, které 
zvolily regionální model, by navíc měly 
mít možnost za určitých podmínek 
přezkoumat své rozhodnutí za účelem 
sblížení hodnoty platebních nároků podle 
předem stanovených kroků a současně 
musejí dodržovat obecné zásady práva 
Společenství a cíle společné zemědělské 
politiky. K těmto změnám by mělo dojít 
během příslušného přechodného období a 
rozsah snížení by měl být omezen, aby se 
zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

Or. fr
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Odůvodnění

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Pozměňovací návrh 205
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Podle reformy z roku 2003 měly 
členské státy možnost provádět režim 
jednotné platby na historickém nebo 
regionálním základě. Od té doby měly 
členské státy příležitost zhodnotit účinky 
své volby z hlediska přiměřenosti 
v hospodářském i administrativním smyslu.
Členské státy by proto měly mít příležitost 
přezkoumat svoji původní volbu na základě 
svých zkušeností. Z toho důvodu by kromě 
vyrovnání hodnoty platebních nároků měly 
mít ty členské státy, které použily 
historický model, možnost přejít na 
regionální model. Členské státy, které 
zvolily regionální model, by navíc měly 
mít možnost za určitých podmínek 
přezkoumat své rozhodnutí za účelem 
sblížení hodnoty platebních nároků podle 
předem stanovených kroků a současně 
musejí dodržovat obecné zásady práva 
Společenství a cíle společné zemědělské 
politiky. K těmto změnám by mělo dojít 
během příslušného přechodného období a 
rozsah snížení by měl být omezen, aby se 
zemědělci mohli přiměřeně přizpůsobit 
měnícím se úrovním podpory.

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Systém podmíněnosti a/nebo SZP 
budou v budoucnosti pravděpodobně 
vyžadovat další úpravy, neboť se zdá, že 
stávající výše plateb ne vždy odpovídá úsilí 
dotčených zemědělců o dodržování 
předpisů, protože platby ve velké míře 
stále závisejí na dřívějších výdajích.
Obzvláště velkou zátěží pro chovatele 
zemědělských zvířat jsou zjevně právní 
předpisy o dobrých životních podmínkách 
zvířat, což se neodráží ve výši jejich plateb.
Pokud by ale stejné normy v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat měly 
splňovat i dovážené produkty, nebylo by 
nutné zemědělcům dodržování právních 
předpisů Společenství v této oblasti 
kompenzovat. Komise by tudíž měla 
při jednáních v rámci Světové obchodní 
organizace usilovat o uznání 
neobchodních zájmů za dovozní kritéria.

Or. en

Odůvodnění

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozměňovací návrh 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice (30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
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zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Částečně vázané platby 
v těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. Aby 
se mohli zemědělci v odvětví hovězího 
masa postupně přizpůsobit novému 
uspořádání podpor, je třeba postupně do 
režimu začlenit zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví a porážkovou prémii.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že 
oddělení plateb od produkce by výrobcům 
mohlo umožnit pružněji si vybírat a 
vycházet při svých rozhodnutích týkajících 
se produkce ze ziskovosti a reakce trhu. Je 
proto vhodné umožnit členským státům, 
které by se takto rozhodly, aby 
pokračovaly v procesu oddělení podpor.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3
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kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Částečně vázané platby 
v těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. Aby 
se mohli zemědělci v odvětví hovězího 
masa postupně přizpůsobit novému 
uspořádání podpor, je třeba postupně do 
režimu začlenit zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví a porážkovou prémii.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv. Částečně vázané platby 
v těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. 
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

Or. fr

Odůvodnění

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Pozměňovací návrh 209
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
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uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu 
a strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Částečně vázané platby 
v těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. Aby 
se mohli zemědělci v odvětví hovězího 
masa postupně přizpůsobit novému 
uspořádání podpor, je třeba postupně 
do režimu začlenit zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví a porážkovou prémii. 
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu 
a strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Členským státům by proto 
měla být ponechána možnost začlenit 
částečně vázané platby v těchto odvětvích
do režimu jednotné platby. Aby se mohli 
zemědělci v odvětví hovězího masa 
postupně přizpůsobit novému uspořádání 
podpor, je třeba postupně do režimu 
začlenit zvláštní prémii na skot samčího 
pohlaví a porážkovou prémii. Protože 
částečně vázané platby v odvětví ovoce 
a zeleniny byly zavedeny teprve nedávno, 
a to pouze jako přechodné opatření, není 
přezkum těchto režimů nezbytný.

Or. pt

Odůvodnění

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Pozměňovací návrh 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
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z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Částečně vázané platby 
v těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. Aby 
se mohli zemědělci v odvětví hovězího 
masa postupně přizpůsobit novému 
uspořádání podpor, je třeba postupně do 
režimu začlenit zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví a porážkovou prémii.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu.
Částečně vázané platby ve všech odvětvích 
by proto měly být začleněny do režimu 
jednotné platby. Protože částečně vázané 
platby v odvětví ovoce a zeleniny byly 
zavedeny teprve nedávno, a to pouze jako 
přechodné opatření, není přezkum těchto 
režimů nezbytný.

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Pozměňovací návrh 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pokud však jde o odvětví krav bez 
tržní produkce mléka a odvětví skopového 
a kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory.
V takovém případě je třeba vypracovat 
zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Pozměňovací návrh 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pokud však jde o odvětví krav bez (31) Zdá se však, že bude nadále nezbytné 
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tržní produkce mléka a odvětví skopového 
a kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory.
V takovém případě je třeba vypracovat 
zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

zachovat minimální úroveň zemědělské 
produkce pro rovnováhu některých 
odvětví a pro zemědělské ekonomiky v 
určitých regionech, a zejména tam, kde 
nemohou zemědělci využít jiné 
ekonomické alternativy. Na základě těchto 
skutečností by měly mít členské státy 
možnost zachovat si současnou úroveň 
vázané podpory.

Or. es

Pozměňovací návrh 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pokud však jde o odvětví krav bez 
tržní produkce mléka a odvětví skopového 
a kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory. 
V takovém případě je třeba vypracovat 
zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

(31) Pokud však jde o živočišnou výrobu, a 
tudíž o zvláštní prémii na skot samčího 
pohlaví, porážkovou prémii na telata, 
porážkovou prémii na skot jiný, než jsou 
telata, prémii na krávy bez tržní produkce 
mléka a podpory v odvětví skopového a 
kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory nebo, 
pokud jde o krávy bez tržní produkce 
mléka, chov ovcí a koz, tuto úroveň snížit.
V takovém případě je třeba vypracovat 
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zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

Or. fr

Odůvodnění

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Pozměňovací návrh 214
Kyösti Virrankoski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pokud však jde o odvětví krav bez 
tržní produkce mléka a odvětví skopového 
a kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory.
V takovém případě je třeba vypracovat 
zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

(31) Pokud jde o prémii na krávy bez tržní 
produkce mléka, zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví, porážkovou prémii na 
telata a odvětví skopového a kozího masa, 
zdá se, že bude nadále nezbytné zachovat 
minimální úroveň zemědělské produkce 
pro udržení rovnováhy mezi odvětvími a
pro zemědělské ekonomiky v určitých 
regionech, a zejména tam, kde nemohou 
zemědělci využít jiné ekonomické 
alternativy. Na základě těchto skutečností 
by měly mít členské státy možnost 
zachovat si současnou úroveň vázané 
podpory nebo, pokud jde o krávy bez tržní 
produkce mléka, zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví a porážkovou prémii na 
telata, tuto úroveň snížit. V takovém 
případě je třeba vypracovat zvláštní 
ustanovení pro dodržování požadavků na 
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identifikaci a evidenci podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Pozměňovací návrh 215
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Je zapotřebí přijmout zvláštní 
opatření na pomoc odvětví chovu ovcí v 
EU, které výrazně upadá. Měla by se 
provést doporučení obsažená v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 19. června 
2008 o budoucnosti chovu ovcí a koz v 
Evropě1.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost (32) Členské státy by měly mít možnost 
                                               
1 Přijaté texty P6_TA(2008)0310.
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využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

využít až 5 % svých stropů pro poskytnutí 
zvláštní podpory na financování pojištění 
a příspěvků do vzájemných fondů.
Vzhledem k rostoucímu významu účinného 
řízení rizik by měly mít členské státy 
možnost finančně přispívat na pojistné, 
které zemědělci platí za pojištění úrody, a 
rovněž na finanční odškodnění za některé 
přímé hospodářské ztráty v případě chorob 
zvířat či rostlin. V souladu s tím by měly 
být stanoveny podmínky použitelné na 
finanční příspěvky na pojištění úrody a na 
finanční odškodnění související s 
chorobami zvířat či rostlin. Potřebné 
budou rovněž nové právní předpisy 
ukládající členským státům povinnost 
zavést pro své zemědělce systémy sdílení 
nákladů, které budou vyrovnávat náklady 
spojené s výskytem ohnisek nákazy zvířat 
nakažlivými chorobami. Tyto nové právní 
předpisy by měly stanovit společný rámec, 
na jehož základě budou muset členské 
státy dané systémy sdílení nákladů 
zavádět. Cílem daných právních předpisů 
bude zamezit narušení hospodářské 
soutěže mezi zemědělci z různých 
členských států, které vyplývá z rozdílných 
příspěvků z veřejných zdrojů jednotlivých 
členských států poskytovaných na 
vyrovnání nákladů, jež vznikly v 
souvislosti s výskytem ohnisek nákazy 
zvířat nakažlivými chorobami. Nové 
právní předpisy by rovněž měly vést 
zemědělce k tomu, aby snižovali riziko 
nákazy a šíření nakažlivých chorob zvířat.
Členské státy, které již pro své zemědělce 
systémy sdílení nákladů zavedly, budou 
muset tyto systémy upravit tak, aby 
zajistily jejich soulad se společným 
rámcem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
5 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót.
Vzhledem k rostoucímu významu účinného 
řízení rizik by měly mít členské státy 
možnost finančně přispívat na pojistné, 
které zemědělci platí za pojištění úrody, a 
rovněž na finanční odškodnění za některé 
hospodářské ztráty v případě chorob zvířat 
či rostlin. Vzhledem k tomu, že je třeba 
dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat či rostlin.
Veškerá opatření tohoto druhu by měla 
být chápana jako přechodná opatření, 
jejichž účelem je umožnit členským 
státům se přizpůsobit úplnému oddělení a 
více tržně orientované politice, a jejich 
platnost by proto měla končit v roce 2013.

Or. en

Odůvodnění

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
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strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Pozměňovací návrh 218
Lutz Goepel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
12 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik mají 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň.

Or. de
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Odůvodnění

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Pozměňovací návrh 219
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech 
až 10 % svých stropů pro poskytnutí 
zvláštní podpory. Takováto podpora by 
měla umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost 
a uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót 
a oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat 
na pojistné, které zemědělci platí za 
pojištění úrody, a rovněž na finanční 
odškodnění za některé hospodářské ztráty 
v případě chorob zvířat. Vzhledem k tomu, 
že je třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity 
na opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky 
na pojištění úrody a na finanční 
odškodnění související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech 
až 10 % svých stropů pro poskytnutí 
zvláštní podpory. Toto procento by mělo 
být zvýšeno na 15 % pro nové členské 
státy, které nevyužívají systém přímých 
plateb ve výši 100 %, aby jim tím bylo 
umožněno nahromadit dostatečné 
prostředky. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost 
a uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót 
a oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat 
na pojistné, které zemědělci platí 
za pojištění úrody, a rovněž na finanční 
odškodnění za některé hospodářské ztráty 
v případě chorob zvířat. Vzhledem k tomu, 
že je třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity 
na opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň.

Or. ro
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Odůvodnění

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Pozměňovací návrh 220
Kyösti Virrankoski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
15 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat či rostlin. Vzhledem k tomu, 
že je třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat či rostlin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat 
na pojistné, které zemědělci platí za 
pojištění úrody, a rovněž na finanční 
odškodnění za některé hospodářské ztráty 
v případě chorob zvířat. Vzhledem k tomu, 
že je třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
20% svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích.

Or. es
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Pozměňovací návrh 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh.
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených a stanovených 
případech až 10 % svých stropů pro 
poskytnutí zvláštní podpory. Takováto 
podpora by měla umožnit členským státům 
řešit otázky životního prostředí a zlepšovat 
jakost a uvádění zemědělských produktů na 
trh. Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat či rostlin. Vzhledem k tomu, 
že je třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat či rostlin.
Veškerá opatření tohoto druhu by měla 
být chápana jako přechodná opatření, 
jejichž účelem je umožnit členským 
státům se přizpůsobit úplnému oddělení a 
více tržně orientované politice, a jejich 
platnost by proto měla končit v roce 2013.

Or. en

Odůvodnění

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
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a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Pozměňovací návrh 223
Stéphane Le Foll

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10% svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10% svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být k 
dispozici za účelem mírnění následků 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

Or. fr

Odůvodnění

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
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apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Pozměňovací návrh 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Vzhledem k rostoucímu významu 
účinného řízení rizik by měly mít členské 
státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí v rámci 
zemědělského pojištění, a rovněž na 
finanční odškodnění za některé 
hospodářské ztráty v případě chorob zvířat 
či rostlin.

Or. es

Odůvodnění

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Pozměňovací návrh 225
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Členské státy by měly mít možnost 
přijímat zvláštní podpůrná opatření pro 
vhodné řešení případných nových úkolů 
vyplývajících z výsledků kontroly stavu 
SZP.
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Or. de

Pozměňovací návrh 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Přímé platby v rámci režimu jednotné 
platby byly založeny na referenčních 
částkách přímých plateb, které zemědělci 
obdrželi v minulosti, nebo na částkách 
na hektar vyplacených na regionálním 
základě. Zemědělci v nových členských 
státech nepobírali přímé platby 
Společenství a nemají k dispozici 
historické referenční údaje za kalendářní 
roky 2000, 2001 a 2002. Proto byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
režim jednotné platby v nových členských 
státech založený na platbách na hektar 
na regionálním základě. Několik let
po přistoupení nových členských států 
ke Společenství však by mohlo být 
zvažováno použití referenčních období 
u těch členských států, které dosud 
nepřešly na režim jednotné platby.
Vzhledem k usnadnění přechodu na režim 
jednotné platby, a zejména proto, aby 
nedocházelo ke spekulativním žádostem, 
je proto vhodné umožnit novým členským 
státům, aby při výpočtu platebních nároků 
v rámci režimu jednotné platby započetly 
plochy, u nichž byla v rámci režimu 
jednotné platby na plochu poskytnuta 
podpora na historickém základě.

(33) Přímé platby v rámci režimu jednotné 
platby byly založeny na referenčních 
částkách přímých plateb, které zemědělci 
obdrželi v minulosti, nebo na částkách 
na hektar vyplacených na regionálním 
základě. Zemědělci v nových členských 
státech nepobírali přímé platby 
Společenství a nemají k dispozici 
historické referenční údaje za kalendářní 
roky 2000, 2001 a 2002. Proto byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
režim jednotné platby v nových členských 
státech založený na platbách na hektar 
na regionálním základě. Několik let 
po přistoupení nových členských států 
ke Společenství a v případě 
neodůvodněných nesrovnalostí 
v přidělování přímých plateb je třeba 
zvážit stanovení paušální sazby plateb 
od roku 2014 pro všechny členské státy 
EU.

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
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stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Pozměňovací návrh 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Díky možnosti regionalizace u režimu 
jednotné platby by měly mít nové členské 
státy možnost přizpůsobit hodnotu nároků 
na hektar na základě objektivních kritérií, 
aby bylo zajištěno rovné zacházení se 
zemědělci a aby se zabránilo narušení trhu.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Pozměňovací návrh 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
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platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci.
Rovněž tomu tak je v případě plateb u 
pšenice tvrdé, bílkovinných plodin, rýže, 
bramborového škrobu a skořápkového 
ovoce, kde volbu oddělené podpory 
ovlivňuje klesající účinnost zbývajících 
vázaných plateb. V případě lnu je rovněž 
vhodné zrušit podporu zpracování a 
začlenit příslušné částky do režimu 
jednotné platby. Pokud jde o rýži, sušená 
krmiva, bramborový škrob a len, mělo by 
být poskytnuto přechodné období, aby 
bylo zajištěno, že jejich přesun do 
oddělené podpory proběhne co 
nejplynuleji. Pokud jde o skořápkové 
ovoce, měly by mít členské státy možnost 
pokračovat ve vyplácení vnitrostátní části 
podpory způsobem vázaným na produkci, 
aby se zmírnily účinky oddělení plateb.

platby, by mohly být podle rozhodnutí 
daného členského státu nyní začleněny do 
uvedeného režimu, čímž by se podpořilo
udržitelné zemědělství, které by se více 
orientovalo na trh.

Or. es

Pozměňovací návrh 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
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režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb u 
pšenice tvrdé, bílkovinných plodin, rýže, 
bramborového škrobu a skořápkového 
ovoce, kde volbu oddělené podpory 
ovlivňuje klesající účinnost zbývajících 
vázaných plateb. V případě lnu je rovněž 
vhodné zrušit podporu zpracování a 
začlenit příslušné částky do režimu 
jednotné platby. Pokud jde o rýži, sušená 
krmiva, bramborový škrob a len, mělo by 
být poskytnuto přechodné období, aby bylo 
zajištěno, že jejich přesun do oddělené 
podpory proběhne co nejplynuleji. Pokud 
jde o skořápkové ovoce, měly by mít 
členské státy možnost pokračovat ve 
vyplácení vnitrostátní části podpory 
způsobem vázaným na produkci, aby se 
zmírnily účinky oddělení plateb.

režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb 
u pšenice tvrdé, rýže, bramborového 
škrobu a skořápkového ovoce, kde volbu 
oddělené podpory ovlivňuje klesající 
účinnost zbývajících vázaných plateb. 
Pokud jde o bramborový škrob a len, mělo 
by být poskytnuto přechodné období, aby 
bylo zajištěno, že jejich přesun do oddělené 
podpory proběhne co nejplynuleji. Pokud 
jde o skořápkové ovoce, měly by mít 
členské státy možnost pokračovat ve 
vyplácení vnitrostátní části podpory 
způsobem vázaným na produkci, aby se 
zmírnily účinky oddělení plateb.

Or. fr

Odůvodnění

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Pozměňovací návrh 230
Bernadette Bourzai

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení (36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
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režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb u 
pšenice tvrdé, bílkovinných plodin, rýže, 
bramborového škrobu a skořápkového 
ovoce, kde volbu oddělené podpory 
ovlivňuje klesající účinnost zbývajících 
vázaných plateb. V případě lnu je rovněž 
vhodné zrušit podporu zpracování a 
začlenit příslušné částky do režimu 
jednotné platby. Pokud jde o rýži, sušená 
krmiva, bramborový škrob a len, mělo by 
být poskytnuto přechodné období, aby bylo 
zajištěno, že jejich přesun do oddělené 
podpory proběhne co nejplynuleji. Pokud 
jde o skořápkové ovoce, měly by mít 
členské státy možnost pokračovat ve 
vyplácení vnitrostátní části podpory 
způsobem vázaným na produkci, aby se 
zmírnily účinky oddělení plateb.

režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb 
u pšenice tvrdé, rýže a bramborového 
škrobu, kde volbu oddělené podpory 
ovlivňuje klesající účinnost zbývajících 
vázaných plateb. Pokud jde o rýži, 
bramborový škrob a len, mělo by být 
poskytnuto přechodné období, aby bylo 
zajištěno, že jejich přesun do oddělené 
podpory proběhne co nejplynuleji. Pokud 
jde o skořápkové ovoce, měly by mít 
členské státy možnost pokračovat ve 
vyplácení vnitrostátní části podpory 
způsobem vázaným na produkci, aby se 
zmírnily účinky oddělení plateb.

Or. fr

Odůvodnění

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Pozměňovací návrh 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb u 
pšenice tvrdé, bílkovinných plodin, rýže, 
bramborového škrobu a skořápkového 
ovoce, kde volbu oddělené podpory 
ovlivňuje klesající účinnost zbývajících 
vázaných plateb. V případě lnu je rovněž 
vhodné zrušit podporu zpracování a 
začlenit příslušné částky do režimu 
jednotné platby. Pokud jde o rýži, sušená 
krmiva, bramborový škrob a len, mělo by 
být poskytnuto přechodné období, aby bylo 
zajištěno, že jejich přesun do oddělené 
podpory proběhne co nejplynuleji. Pokud 
jde o skořápkové ovoce, měly by mít 
členské státy možnost pokračovat ve 
vyplácení vnitrostátní části podpory 
způsobem vázaným na produkci, aby se 
zmírnily účinky oddělení plateb.

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojem situace na trhu 
naznačují, že režimy, které zůstaly v roce 
2003 zachovány mimo režim jednotné 
platby, lze nyní začlenit do uvedeného 
režimu, a podpořit tak udržitelné 
zemědělství, které se bude více orientovat 
na trh. To se týká zejména odvětví 
olivového oleje, kde byla použita pouze 
marginálně platba vázaná na produkci. 
Rovněž tomu tak je v případě plateb 
u pšenice tvrdé, bílkovinných plodin, rýže
a bramborového škrobu, kde volbu 
oddělené podpory ovlivňuje klesající 
účinnost zbývajících vázaných plateb. 
V případě lnu je rovněž vhodné zrušit 
podporu zpracování a začlenit příslušné 
částky do režimu jednotné platby. Pokud 
jde o rýži, sušená krmiva, bramborový 
škrob a len, mělo by být poskytnuto 
přechodné období, aby bylo zajištěno, že 
jejich přesun do oddělené podpory 
proběhne co nejplynuleji. Pokud jde o 
skořápkové ovoce, měly by mít členské 
státy možnost pokračovat ve vyplácení 
vnitrostátní části podpory způsobem 
vázaným na produkci, aby se zmírnily 
účinky oddělení plateb.

Or. fr
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Odůvodnění

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Pozměňovací návrh 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce, 
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních 
období.

(37) V důsledku možného začlenění 
nových režimů do režimu jednotné platby 
je třeba stanovit výpočet nové úrovně 
podpory individuálních příjmů v rámci 
uvedeného režimu.

Or. es

Pozměňovací návrh 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce, 

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba pro 
období do roku 2013 stanovit přechodné 
opatření pro výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
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bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních období.

režimu. V případě skořápkového ovoce, 
bramborového škrobu a lnu by mělo 
ke zvýšení dojít na základě podpory, kterou 
zemědělci obdrželi v posledních letech. 
V případě začlenění plateb, které byly dosud 
z režimu jednotné platby částečně vyloučeny, 
by však měly mít členské státy možnost 
rozhodnout se pro použití původních 
referenčních období.
Od roku 2014 bude třeba stanovit režim 
jednotné paušální přímé platby ve všech 
členských státech.

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozměňovací návrh 234
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce, 
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních období.

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce, 
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech, nebo na základě kvót 
na zemědělskou produkci v posledních 
letech . V případě začlenění plateb, které 
byly dosud z režimu jednotné platby 
částečně vyloučeny, by však měly mít 
členské státy možnost rozhodnout se pro 
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použití původních referenčních období.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Bernadette Bourzai

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce,
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních období.

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě bramborového škrobu 
a lnu by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních období.

Or. fr

Odůvodnění

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Pozměňovací návrh 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce,
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních období.

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě bramborového škrobu, 
lnu a sušených krmiv by mělo ke zvýšení 
dojít na základě podpory, kterou zemědělci 
obdrželi v posledních letech. V případě 
začlenění plateb, které byly dosud z režimu 
jednotné platby částečně vyloučeny, by 
však měly mít členské státy možnost 
rozhodnout se pro použití původních 
referenčních období.

Or. fr

Odůvodnění

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Pozměňovací návrh 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Je třeba upozornit na situaci 
v oblasti podpor určených pěstitelům 
tabáku, což je odvětví, ve kterém nám 
zkušenost radí prodloužit pomoc vázanou 
na produkci až do roku 2013, a to s cílem 
vyhnout se závažným socioekonomickým 
dopadům na příslušné regiony a lépe 
pěstitele připravit na přechod na nový 
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režim.

Or. es

Pozměňovací návrh 238
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zvláštní podporu pro energetické plodiny 
s cílem napomoci rozvoji daného odvětví.
Díky poslednímu vývoji v odvětví 
bioenergie, a zejména díky značné 
poptávce po těchto produktech na 
mezinárodních trzích a zavedení 
závazných cílů ohledně podílu bioenergie 
na celkové spotřebě paliv do roku 2020, už 
neexistuje dostatečný důvod pro 
poskytování zvláštní podpory pro 
energetické plodiny.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Pozměňovací návrh 239
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zvláštní podporu pro energetické plodiny 
s cílem napomoci rozvoji daného odvětví.
Díky poslednímu vývoji v odvětví 
bioenergie, a zejména díky značné 
poptávce po těchto produktech na 
mezinárodních trzích a zavedení závazných 
cílů ohledně podílu bioenergie na celkové 
spotřebě paliv do roku 2020, už neexistuje 
dostatečný důvod pro poskytování zvláštní 
podpory pro energetické plodiny.

(38) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zvláštní podporu pro energetické plodiny 
s cílem napomoci rozvoji daného odvětví.
Díky poslednímu vývoji v odvětví 
bioenergie, a zejména díky značné 
poptávce po těchto produktech na 
mezinárodních trzích a zavedení závazných 
cílů ohledně podílu bioenergie na celkové 
spotřebě paliv do roku 2020, už neexistuje  
dostatečný důvod pro poskytování zvláštní 
vázané podpory pro energetické plodiny.
Je proto třeba, aby byly příslušné částky v 
budoucnosti rovněž začleněny do režimu 
jednotné platby.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Akt o přistoupení České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska 
a Slovenska a Akt o přistoupení Bulharska 
a Rumunska stanoví, že zemědělci 
v nových členských státech budou dostávat 
přímé platby v souladu s mechanismem 
jejich postupného zavádění.

(41) Akt o přistoupení České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Polska, Slovinska 
a Slovenska a Akt o přistoupení Bulharska 
a Rumunska stanoví, že zemědělci 
v nových členských státech budou dostávat 
přímé platby v souladu s mechanismem 
jejich postupného zavádění. Tyto platby by 
měly být ve všech členských státech 
vypočítávány na základě jednotné 
paušální sazby.
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Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozměňovací návrh 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) V důsledku postupného zavádění 
přímých plateb v nových členských státech 
stanovily akty o přistoupení rámec, který 
má umožnit novým členským státům 
poskytovat doplňkové vnitrostátní přímé 
platby. Měly by být stanoveny podmínky 
pro poskytování těchto plateb.

(44) V důsledku postupného zavádění 
přímých plateb v nových členských státech 
stanovily akty o přistoupení rámec, který 
má umožnit novým členským státům 
poskytovat doplňkové vnitrostátní přímé 
platby. Tyto doplňkové platby by měly být 
zrušeny a nové platby by měly být ve všech 
členských státech vypočítávány na základě 
jednotné paušální sazby. 

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Pozměňovací návrh 242
Giovanna Corda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) Vzhledem k nedávným otřesům, 
k nimž došlo na světovém trhu a jejichž 
důsledky pocítila i Evropská unie, je 
prvořadé zavést nástroje, které umožní 
lépe trhy stabilizovat, a především dbát o 
to, aby bylo každé lidské bytosti umožněno 
získat důstojnou obživu. Kromě toho by 
bylo vhodné vytvořit skutečnou politiku 
založenou na výměnách se zemědělci 
nejméně rozvinutých zemí s cílem začlenit 
je do programů Unie zaměřených na 
odbornou přípravu, neboť je třeba předat 
těmto zemím podrobné znalosti, které 
Unie načerpala v oblasti zemědělské 
politiky, a umožnit jim tak, aby zvýšily 
svou produkci a ochránily se před 
nestabilitou trhu. Proto je třeba zvýšit 
celosvětovou nabídku a podpořit 
konkurenceschopné zemědělství, které je 
zároveň šetrné k životnímu prostředí.

Or. fr
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