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Pozměňovací návrh 12
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souvislosti s hodnocením provádění 
reformy společné zemědělské politiky
(SZP) z roku 2003 byly za hlavní nové 
úkoly pro evropské zemědělství označeny 
změna klimatu, obnovitelné energie, vodní 
hospodářství a biologická rozmanitost. 

(1) V souvislosti s hodnocením provádění 
reformy společné zemědělské politiky 
(SZP) z roku 2003 byly za hlavní nové 
úkoly pro evropské zemědělství označeny 
změna klimatu, obnovitelné energie, vodní 
hospodářství, biologická rozmanitost a 
postupné zrušení kvót na mléko.

Or. de

Odůvodnění

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Pozměňovací návrh 13
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je důležité, aby operace spojené 
s těmito prioritami byly v programech pro 
rozvoj venkova schválených v souladu s 
nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 dále 
posíleny.

(5) Pokud stávající programy členských 
států pro rozvoj venkova neobsahují 
dostatečná a vhodná opatření, jak je 
uvedeno v příloze II, je důležité, aby 
operace spojené s těmito prioritami byly 
v programech pro rozvoj venkova 
schválených v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 1698/2005 dále posíleny.

Or. en
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Odůvodnění

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pozměňovací návrh 14
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Podle průzkumu Eurobarometru z 
roku 2007 nazvaného „Postoje občanů 
EU k otázce dobrých životních podmínek 
zvířat“ je velká většina (72 %) občanů EU 
přesvědčena, že zemědělcům by měla být 
poskytnuta náhrada za zvýšené náklady, 
které mohou vyplynout z lepších životních 
podmínek. Navíc v protokolu o ochraně a 
dobrých životních podmínkách zvířat 
připojeném ke Smlouvě o založení 
Evropského společenství se stanoví, že 
Společenství a členské státy musí při 
vytváření a provádění politik v oblasti 
zemědělství plně zohledňovat dobré životní 
podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vzhledem k významu těchto priorit 
Společenství by měla být členským státům 
uložena povinnost stanovit v programech 

(6) Vzhledem k významu těchto priorit 
Společenství by měly členské státy stanovit 
v programech pro rozvoj venkova ve větší 



AM\738974CS.doc 5/35 PE412.016v01-00

CS

pro rozvoj venkova operace spojené 
s novými úkoly. 

míře příslušné operace spojené s novými 
úkoly, avšak pouze tehdy, pokud daný 
členský stát dosud nepřikládal těmto 
prioritám Společenství dostatečný význam.

Or. de

Odůvodnění

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Pozměňovací návrh 16
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Článek 10 nařízení (ES) č. 1698/2005 
stanoví, že strategické směry Společenství 
pro rozvoj venkova (programové období 
2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady 
2006/144/ES mohou být přezkoumány, 
zejména s cílem zohlednit významné 
změny priorit Společenství. Proto by měla 
být členským státům uložena obecná 
povinnost revidovat národní strategické 
plány na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství s cílem upravit kontext 
pro programy, které mají být změněny.

(7)  Článek 10 nařízení (ES) č. 1698/2005 
stanoví, že strategické směry Společenství 
pro rozvoj venkova (programové období 
2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady 
2006/144/ES mohou být přezkoumány, 
zejména s cílem zohlednit významné 
změny priorit Společenství. Proto by měly 
být členské státy podněcovány k tomu, aby 
revidovaly národní strategické plány na 
základě přezkumu strategických směrů 
Společenství s cílem upravit kontext pro 
programy, které mají být změněny.

Or. de

Odůvodnění

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Pozměňovací návrh 17
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Článek 10 nařízení (ES) č. 1698/2005 
stanoví, že strategické směry Společenství 
pro rozvoj venkova (programové období 
2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady 
2006/144/ES mohou být přezkoumány, 
zejména s cílem zohlednit významné 
změny priorit Společenství. Proto by měla 
být členským státům uložena obecná
povinnost revidovat národní strategické 
plány na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství s cílem upravit kontext 
pro programy, které mají být změněny.

(7) Článek 10 nařízení (ES) č. 1698/2005 
stanoví, že strategické směry Společenství 
pro rozvoj venkova (programové období 
2007 až 2013) přijaté rozhodnutím Rady 
2006/144/ES mohou být přezkoumány, 
zejména s cílem zohlednit významné 
změny priorit Společenství. Proto by měla 
být členským státům, které dosud nepřijaly 
příslušná opatření, uložena zvláštní
povinnost revidovat národní strategické 
plány na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství s cílem upravit kontext 
pro programy, které mají být změněny.

Or. en

Odůvodnění

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pozměňovací návrh 18
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na nové povinnosti by se 
měly upravit požadavky na obsah 
programů pro rozvoj venkova. Měl by být 
stanoven demonstrativní seznam druhů 
operací s cílem pomoci členským státům 
určit příslušné operace spojené s novými 

(9) S ohledem na nové povinnosti by se 
měly v případě potřeby upravit požadavky 
na obsah programů pro rozvoj venkova. 
Měl by být stanoven demonstrativní 
seznam druhů operací s cílem pomoci 
členským státům určit příslušné operace 
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úkoly v souvislosti s právním rámcem pro 
rozvoj venkova.

spojené s novými úkoly v souvislosti s 
právním rámcem pro rozvoj venkova.

Or. en

Odůvodnění

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pozměňovací návrh 19
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9)  S ohledem na nové povinnosti by se 
měly upravit požadavky na obsah 
programů pro rozvoj venkova. Měl by být 
stanoven demonstrativní seznam druhů 
operací s cílem pomoci členským státům 
určit příslušné operace spojené s novými 
úkoly v souvislosti s právním rámcem pro 
rozvoj venkova.

(9)  S ohledem na nové povinnosti by se 
měly upravit požadavky na obsah 
programů pro rozvoj venkova. Měl by být 
stanoven demonstrativní seznam druhů 
operací, který bude později možno rozšířit 
podle potřeby jednotlivých členských 
států, s cílem pomoci členským státům 
určit příslušné operace spojené s novými 
úkoly v souvislosti s právním rámcem pro 
rozvoj venkova.

Or. de

Odůvodnění

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 
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Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Rovněž je vhodné přizpůsobit 
nařízení s ohledem na platby za přírodní 
znevýhodnění v horských oblastech a na 
platby v dalších znevýhodněných 
oblastech. Platnost stávající úpravy 
vycházející z nařízení Rady (ES) č. 
1257/1999 ze dne 17. května 1999 o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského orientačního a záručního 
fondu (EZOZF)1, jež má  v novém období 
poskytování podpory platit do roku 2009, 
by měla pokračovat až do konce 
stávajícího období.
1 Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 8.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Stéphane Le Foll 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se příjemcům podpor poskytly 
další pobídky k povzbuzení operací 
spojených s novými prioritami, měla by být 
dána možnost stanovit vyšší částky a sazby 
podpory pro tyto operace.   

(10) Aby se příjemcům podpor poskytly 
další pobídky k povzbuzení operací 
spojených s novými prioritami, měla by být 
dána možnost stanovit částky a sazby 
podpory pro tyto operace hrazené v plné 
výši z EZFRV.

Or. fr

Odůvodnění

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
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de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Pozměňovací návrh 22
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby přiměřená částka z těchto 
finančních zdrojů byla použita na podporu 
operací spojených s novými úkoly.

Or. de

Odůvodnění

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Pozměňovací návrh 23
Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. (11). V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
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4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu stávajících i nových operací 
spojených s novými úkoly na základě 
rozhodnutí každého členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Pozměňovací návrh 24
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení, pokud nejsou již 
upraveny právními předpisy členských 
států uplatňujících dobrovolné 
vnitrostátní odlišení podle nařízení Rady 
ES 378/2007, mají použít na podporu 
rozvoje venkova. Je vhodné zajistit, aby 
částka rovnající se těmto finančním 
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zdrojům byla použita na podporu operací 
spojených s novými úkoly.

Or. en

Odůvodnění

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Pozměňovací návrh 25
Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Tyto operace by měly být v souladu 
s operacemi financovanými z jiných fondů 
Společenství, a to zejména ze 
strukturálních fondů (Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti).

Or. de

Odůvodnění

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Pozměňovací návrh 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k doplňkovému, zvláštnímu 
a závaznému použití těchto částek 

(12) Vzhledem k doplňkovému, zvláštnímu 
a závaznému použití těchto částek 
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rovnajících se uvedeným finančním 
zdrojům by stanovená rovnováha mezi cíli 
podpory pro rozvoj venkova neměla být 
dotčena.

rovnajících se uvedeným finančním 
zdrojům nesmí být dotčena stanovená 
rovnováha mezi cíli podpory pro rozvoj 
venkova; proto by měly být v rovnováze 
jednotlivé osy podle článku 17 i při 
využívání prostředků na financování 
nových priorit.

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k doplňkovému, zvláštnímu 
a závaznému použití těchto částek 
rovnajících se uvedeným finančním 
zdrojům by stanovená rovnováha mezi cíli 
podpory pro rozvoj venkova neměla být 
dotčena.

(12) Vzhledem k doplňkovému a
zvláštnímu použití těchto částek 
rovnajících se uvedeným finančním 
zdrojům by stanovená rovnováha mezi cíli 
podpory pro rozvoj venkova neměla být 
dotčena.

Or. de

Odůvodnění

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Pozměňovací návrh 28
Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V zájmu zajištění přiměřeného 
financování programů rozvoje venkova by 
měla být zavedena větší flexibilita, a 
mohly tak být pro tento účel využívány i 
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nevyčerpané zdroje ze strukturálních 
fondů (okruh 1b).

Or. de

Odůvodnění

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Pozměňovací návrh 29
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V čl. 11 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„d) seznam programů pro rozvoj venkova, 
kterými se provádí národní strategický 
plán, a orientační částku přidělenou z 
EZFRV pro každý program, včetně částek 
stanovených v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1290/2005*, a oddělené uvedení částek 
stanovených v čl. 69 odst. 5a tohoto 
nařízení.

Or. es

Odůvodnění

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.



PE412.016v01-00 14/35 AM\738974CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 30
Lily Jacobs 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 12 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zreviduje postupem 
podle čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický 
plán na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství uvedených v článku 
10.

Každý členský stát po konzultaci s nižšími 
orgány státní správy zreviduje postupem 
podle čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický 
plán na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství uvedených v článku 
10.

Or. en

Odůvodnění

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Pozměňovací návrh 31
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 12 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zreviduje postupem 
podle čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický 
plán na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství uvedených v článku 
10.

1. Každý členský stát bude vyzván k tomu, 
aby zrevidoval postupem podle čl. 12 odst. 
1 svůj národní strategický plán na základě 
přezkumu strategických směrů 
Společenství uvedených v článku 10.

Or. en
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Odůvodnění

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Pozměňovací návrh 32
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 12 a – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zreviduje postupem 
podle čl. 12 odst. 1 svůj národní strategický 
plán na základě přezkumu strategických 
směrů Společenství uvedených v článku 
10.

1. Každý členský stát může postupem 
podle čl. 12 odst. 1 zrevidovat svůj národní 
strategický plán na základě přezkumu 
strategických směrů Společenství 
uvedených v článku 10.

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Neil Parish 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ode dne 1. ledna 2010 stanoví členské 
státy ve svých programech pro rozvoj 
venkova v souladu se svými zvláštními 
potřebami druhy operací s těmito 
prioritami popsanými ve strategických 
směrech Společenství a dále 
specifikovaných v národním strategickém 
plánu:

1. Pokud takové ustanovení nebylo dosud 
zavedeno, stanoví členské státy ode dne 1. 
ledna 2010 ve svých programech pro 
rozvoj venkova v souladu se svými 
zvláštními potřebami druhy operací 
s těmito prioritami popsanými ve 
strategických směrech Společenství a dále 
specifikovanými v národním strategickém 
plánu:

Or. en
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Odůvodnění

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Pozměňovací návrh 34
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1– návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ode dne 1. ledna 2010 stanoví členské 
státy ve svých programech pro rozvoj 
venkova v souladu se svými zvláštními 
potřebami druhy operací s těmito 
prioritami popsanými ve strategických
směrech Společenství a dále 
specifikovaných v národním strategickém 
plánu:

(1) Ode dne 1. ledna 2010 vykáží členské 
státy ve svých programech pro rozvoj 
venkova v souladu se svými zvláštními 
potřebami druhy operací s těmito 
prioritami popsanými ve strategických 
směrech Společenství a dále 
specifikovaných v národním strategickém 
plánu:

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – bod 1 – pododstavec 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ode dne 1. ledna 2010 stanoví členské 
státy ve svých programech pro rozvoj 
venkova v souladu se svými zvláštními 
potřebami druhy operací s těmito 
prioritami popsanými ve strategických 
směrech Společenství a dále 
specifikovaných v národním strategickém 
plánu: 

1. Ode dne 1. ledna 2010 stanoví staré 
členské státy ve svých programech pro 
rozvoj venkova v souladu se svými 
zvláštními potřebami druhy operací 
s těmito prioritami popsanými ve 
strategických směrech Společenství a dále 
specifikovanými v národním strategickém 
plánu: 
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Or. pl

Odůvodnění

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Pozměňovací návrh 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obnovitelné energie, b) energetické úspory a obnovitelné 
energie,

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vodní hospodářství, c) opatření cílená na úspory vody a 
zlepšení kvality vody,

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) biologická rozmanitost. d) zachování a udržitelné využívání 
biologické rozmanitosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Vincenzo Aita 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) ochrana a obnova půdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatření zaměřená na zlepšení 
konkurenceschopnosti a schopnosti 
zemědělství a lesnictví zavádět inovace.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 41
Agnes Schierhuber 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) postupné zrušení kvót na mléko

Or. de

Odůvodnění

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Pozměňovací návrh 42
Heinz Kindermann 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou při svém výběru 
vycházet z orientačního seznamu druhů 
operací stanovených v příloze II tohoto 
nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných druhů 
operací, pokud jsou uvedené operace 
spojeny s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci a jejich cílem je dosáhnout 
možných účinků uvedených v příloze II.

Členské státy mohou při svém výběru 
vycházet z orientačního seznamu druhů 
operací stanovených v příloze II tohoto 
nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných druhů 
operací, a to i v oblasti vnitrozemského 
rybolovu, pokud jsou uvedené operace 
spojeny s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci a jejich cílem je dosáhnout 
možných účinků uvedených v příloze II.  

Or. de
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Odůvodnění

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Pozměňovací návrh 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou při svém výběru 
vycházet z orientačního seznamu druhů 
operací stanovených v příloze II tohoto 
nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných druhů 
operací, pokud jsou uvedené operace 
spojeny s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci a jejich cílem je dosáhnout 
možných účinků uvedených v příloze II.

Členské státy mohou při svém výběru 
vycházet z orientačního seznamu druhů 
operací stanovených v příloze II tohoto 
nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných druhů 
operací, pokud uvedené operace vedou na 
úrovni podniků k udržitelnému 
hospodaření se zdroji (s půdou, energií, 
vodou) a k zachování biologické 
rozmanitosti, jsou spojeny s prioritami 
uvedenými v prvním pododstavci a jejich 
cílem je dosáhnout možných účinků 
uvedených v příloze II. 

Přitom musí být zdůrazněno a zajištěno, 
že zemědělský podnik, který pro provádění 
těchto opatření využívá poskytované 
podpory, zlepší svou celkovou bilanci, 
pokud jde o energetickou účinnost, 
ochranu klimatu, biologickou rozmanitost 
či ochranu vody.

Or. de

Odůvodnění

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
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Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.

Pozměňovací návrh 44
Lily Jacobs 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou při svém výběru 
vycházet z orientačního seznamu druhů 
operací stanovených v příloze II tohoto 
nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných druhů 
operací, pokud jsou uvedené operace 
spojeny s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci a jejich cílem je dosáhnout 
možných účinků uvedených v příloze II.

Členské státy mohou po konzultaci 
s nižšími orgány státní správy při svém 
výběru vycházet z orientačního seznamu 
druhů operací stanovených v příloze II 
tohoto nařízení a/nebo z jakýchkoli jiných 
druhů operací, pokud jsou uvedené operace 
spojeny s prioritami uvedenými v prvním 
pododstavci a jejich cílem je dosáhnout 
možných účinků uvedených v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Pozměňovací návrh 45
Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí součinnost 
s podobnými operacemi financovanými 
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z jiných fondů Společenství, zejména ze 
strukturálních fondů, a v relevantních 
případech zavedou integrovaný přístup ke 
strategiím, činnostem a financování.

Or. de

Odůvodnění

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Pozměňovací návrh 46
Stéphane Le Foll 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Unie a členské státy zavedou 
evropskou síť, která bude registrovat 
všechny inovativní operace odpovídající 
jednotlivým prioritám uvedeným v
odstavci 1, aby se usnadnila výměna 
zkušeností a jejich přenositelnost. 

Or. fr

Odůvodnění

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   
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Pozměňovací návrh 47
Stéphane Le Foll 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 1. ledna 2010 lze pro druhy 
operací uvedené v odstavci 1 zvýšit výše 
míry podpory stanovené v příloze I o 
10 procentních bodů.   

2. Od 1. ledna 2010 lze pro druhy operací 
uvedené v odstavci 1 hradit výše míry 
podpory stanovené v příloze I v plné výši 
z fondů EZFRV.. 

Or. fr

Odůvodnění

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Pozměňovací návrh 48
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) tabulku, která na období od 1. ledna
2010 do 31. prosince 2013 stanoví celkový 
příspěvek Společenství 
pro druhy operací uvedené v čl. 69 odst. 
5a.“

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pozměňovací návrh 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 16 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Opatření v rámci priority „obnovitelná 
energie“, pro jejichž provádění je 
zapotřebí zemědělské půdy, která by jinak 
byla k dispozici pro potravinářskou 
výrobu, lze podpořit pouze tehdy, bude-li
prostřednictvím posouzení dopadů na 
evropské úrovni a při zohlednění 
potravinové situace ve třetích zemích, 
zaručeno, že z této podpory nevyplývá 
žádné ohrožení při zajišťování potravin.

Or. de

Odůvodnění

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Pozměňovací návrh 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod  4 – pododstavec -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Nejméně 20 % celkového příspěvku z 
EZFRV pro daný program je vyhrazeno 
pro opatření vypracovaná podle osy 4 
uvedené v oddíle 4 kapitoly I hlavy IV. 
Tato částka přispívá k procentním 
hodnotám stanoveným v odstavci 1. V 
případě České republiky, Estonska, 
Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, 
Malty, Polska, Slovinska a Slovenska lze 
minimální finanční příspěvek 
Společenství pro osu 4 ve výši 5 % 
zavádět postupně v průběhu 
programového období tak, že je pro osu 
4 vyhrazeno v průměru nejméně 2,5 % z 
celkového příspěvku z EZFRV.
Pro Bulharsko a Rumunsko se musí u osy 
4 v období 2010–2013 dodržovat průměr 
ve výši nejméně 2,5 % celkového 
příspěvku EZFRV. Pro výpočet této 
procentní hodnoty se zohlední každý 
příspěvek z EZFRV pro tuto osu v období 
2007–2009.“

Or. de

Odůvodnění

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Pozměňovací návrh 51
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) V článku 17 se doplňuje nový odstavec 
3, který zní: 

vypouští se

„3. Částky, které se rovnají částkám 
vyplývajícím z použití povinného odlišení 
podle čl. 69 odst. 5a), se nezohledňují 
v rámci celkového příspěvku z EZFRV, 
z něhož se vypočte minimální finanční 
příspěvek Společenství na osu, jak stanoví 
odstavce 1 a 2 tohoto článku.“

Or. es

Odůvodnění

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pozměňovací návrh 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Částky, které se rovnají částkám 
vyplývajícím z použití povinného odlišení 
podle čl. 69 odst. 5a), se nezohledňují
v rámci celkového příspěvku z EZFRV, 
z něhož se vypočte minimální finanční 
příspěvek Společenství na osu, jak stanoví 
odstavce 1 a 2 tohoto článku.“

„3. Částky, které se rovnají částkám 
vyplývajícím z použití povinného odlišení 
podle čl. 69 odst. 5a), se zohledňují také
v rámci celkového příspěvku z EZFRV, 
z něhož se vypočte minimální finanční 
příspěvek Společenství na osu, jak stanoví 
odstavce 1 a 2 tohoto článku.“
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Or. de

Odůvodnění

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.

Pozměňovací návrh 53
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 28 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Podpora podle čl. 20 písm. b) bodu 
iii) se poskytuje pro hmotné nebo 
nehmotné investice, které:
a) zlepšují celkovou výkonnost podniku;

b) se týkají

– zpracování nebo uvádění na trh 
produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy, mimo produkty rybolovu, a 
zpracování nebo uvádění na trh 
lesnických produktů a bavlny, nebo
– vývoje nových produktů, postupů a 
technologií souvisejících s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy, mimo 
produkty rybolovu, lesnické produkty a 
bavlnu a
c) jsou v souladu s normami Společenství 
použitelnými pro dotyčné investice.
Pokud se investice provádějí za účelem 
dodržování norem Společenství, lze 
podporu poskytnout jen pro investice, 
které provádějí mikropodniky podle 
odstavce 2 za účelem splnění nově 
zavedené normy Společenství. V tom 
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případě lze pro splnění této normy 
poskytnout odklad v délce nejvýše 36 
měsíců ode dne, kdy se norma stane pro 
podnik závaznou“.

Or. es

Odůvodnění

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Pozměňovací návrh 54
Heinz Kindermann 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 36 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V čl. 36 písm. a) se návětí nahrazuje 
tímto: 
„a) opatření zaměřená na udržitelné 
využívání zemědělské půdy včetně ploch 
pro vnitrozemský rybolov 
prostřednictvím:“

Or. de

Odůvodnění

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 
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Pozměňovací návrh 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Článek 60 se mění takto:
„Pokud se na některé z opatření 
uvedených v tomto oddílu vztahuje 
podpora v rámci jiného nástroje 
podpory Společenství, včetně 
strukturálních fondů a nástroje podpory 
Společenství pro rybolov, zavede členský 
stát v každém programu správní kontroly 
umožňující vymezit operace 
podporované EZFRV a operace 
podporované jiným nástrojem podpory 
Společenství.“

Or. es

Odůvodnění

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Pozměňovací návrh 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Článek 60 se mění takto:
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„Vymezení

Pokud se na některé z opatření 
uvedených v tomto oddílu vztahuje 
podpora v rámci jiného nástroje 
podpory Společenství, včetně 
strukturálních fondů a nástroje podpory 
Společenství pro rybolov, stanoví 
členský stát v každém programu správní 
kontroly umožňující vymezit operace 
podporované EZFRV a operace 
podporované jiným nástrojem podpory 
Společenství.“

Or. es

Odůvodnění

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Pozměňovací návrh 57
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a – odst. 5 b – odst. 5 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) V článku 69 se vkládají nové odstavce 
5a a 5b a 5c, které znějí:

vypouští se

„Částku rovnající se částkám vyplývajícím 
z použití snížení povinného odlišení podle 
čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) 
[č. XXXX/2008 (nové nařízení o režimech 
přímých podpor)] vynaloží členské státy 
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2015 jako podporu Společenství podle 
současných programů pro rozvoj venkova 
na operace druhů uvedených v článku 
16a tohoto nařízení schválených po 1. 
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lednu 2010.
Pokud při uzavření programu je celková 
částka vynaložená na operace uvedené 
v odstavce 5a tohoto článku nižší než 
částka uvedená v čl. 16a odst. 3 písm. b), 
uhradí členský stát do rozpočtu 
Společenství rozdíl až do částky, o kterou 
byly překročeny celkové dostupné příděly 
na operace jiné než ty, které jsou uvedeny 
v článku 16a.
5c. Částky uvedené v odstavci 5a se 
nezohlední pro účely článku 25 nařízení 
(ES) č. 1290/2005.“

Or. es

Odůvodnění

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010. Tyto částky 
lze využít i pro doplňující opatření ve 
smyslu nových priorit.
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Or. de

Pozměňovací návrh 59
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

5a. Částku ve výši nejméně 50 % částek 
vyplývajících z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vyplatí členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

Or. de

Odůvodnění

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Pozměňovací návrh 60
Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 69 – odst. 5 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na operace druhů 
uvedených v článku 16a tohoto nařízení 
schválených po 1. lednu 2010.

5a. Částku rovnající se částkám 
vyplývajícím z použití snížení povinného 
odlišení podle čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 
nařízení (ES) [č. XXXX/2008 (nové 
nařízení o režimech přímých podpor)] 
vynaloží členské státy v období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2015 jako podporu 
Společenství podle současných programů 
pro rozvoj venkova na stávající i nové 
operace spojené s novými úkoly na 
základě rozhodnutí každého členského 
státu.

Or. de

Odůvodnění

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Pozměňovací návrh 61
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 –bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Čl. 70 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) V článku 70 se vkládá odstavec 4a, 
který zní: 
„4a. Bez ohledu na horní meze uvedené v 
odstavci 3 může být částka ve výši 
prostředků, které vyplývají z odlišení podle 
čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) 
č. XXXX/2008 [nové nařízení o režimech 
přímých podpor], použita bez dodatečného 
vnitrostátního spolufinancování.“

Or. de
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Odůvodnění

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Pozměňovací návrh 62
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Článek 93 se nahrazuje tímto:
„Zrušení

1. Nařízení (ES) č. 1257/1999 se zrušuje s 
účinkem od 1. ledna 2007, s výjimkou čl. 
13 písm. a), čl. 14 odst. 1 a odst. 2 
prvních dvou odrážek, článků 15, 17 až 
20, čl. 51 odst. 3, čl. 55 odst. 4 a části 
přílohy I určující částky podle čl. 15 
odst. 3.
[...]
Odkazy na zrušené nařízení se považují 
za odkazy na toto nařízení.
Nařízení (ES) č. 1257/1999 se nadále 
použije na opatření schválená Komisí 
podle uvedeného nařízení před 1. 
lednem 2007.“

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Agnes Schierhuber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Příloha II – nová priorita

Priorita zrušení kvót na mléko
Druh operace Opatření Možné účinky
modernizace a produkce víceleté programy pro postupné větší konkurenceschopnost
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orientovaná na trh zrušení kvót na mléko

Or. de

Odůvodnění

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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