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Pozměňovací návrh 392
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 12 – hlava

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělský poradenský systém Zemědělský poradenský a výzkumný
systém

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradenská činnost se přinejmenším 
vztahuje na požadavky podle předpisů v 
oblasti řízení a na podmínku dobrého 
zemědělského a ekologického stavu podle 
kapitoly 1.

2. Poradenská a výzkumná činnost se 
přinejmenším vztahuje na požadavky podle 
předpisů v oblasti řízení a na podmínku 
dobrého zemědělského a ekologického 
stavu podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Stéphane Le Foll

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradenská činnost se přinejmenším 
vztahuje na požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení a na podmínku dobrého 
zemědělského a ekologického stavu podle 
kapitoly 1.

2. Poradenská činnost se přinejmenším 
vztahuje na požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení, na podmínku dobrého 
zemědělského a ekologického stavu podle 
kapitoly 1 a na šíření způsobů výroby, 
které jsou hospodářsky výkonné, 
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ekologicky udržitelné a jež ve větší míře 
šetří přírodní zdroje a snižují výrobní 
náklady (energie, vstupy atd.).

Or. fr

Odůvodnění

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Pozměňovací návrh 395
Maria Petre

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dají přednost 
zemědělcům, kteří dostávají více než 
15 000 EUR přímých plateb za rok.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Pozměňovací návrh 396
Stéphane Le Foll

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dají přednost 
zemědělcům, kteří dostávají více než 
15 000 EUR přímých plateb.

2. Členské státy dbají na to, aby se tohoto 
poradenského systému mohli dobrovolně 
účastnit všichni zemědělci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 397
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dají přednost zemědělcům, 
kteří dostávají více než 15 000 EUR 
přímých plateb za rok.

2. Členské státy dají přednost zemědělcům, 
kteří dostávají více než 15 000 EUR 
přímých plateb za rok a kteří jsou mladší 
35 let.

Or. nl

Odůvodnění

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Pozměňovací návrh 398
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2010 předloží Tento přezkum stanoví ve všech členských 
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Komise zprávu o používání zemědělského 
poradenského systému, k níž jsou 
v případě potřeby přiloženy odpovídající 
návrhy určené k tomu, aby se systém stal 
povinným.

státech osvědčené postupy a doporučení 
členským státům týkající se 
nejefektivnějšího a nejúčinnějšího 
poradenského a výzkumného systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém identifikace zemědělských 
pozemků může případně zahrnovat 
informační zeměpisný systém pro 
pěstování oliv.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Pozměňovací návrh 400
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato databáze musí umožnit zejména 
přímý a bezprostřední přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
a/nebo hospodářské roky od roku 2000.

Tato databáze musí umožnit zejména 
přímý a bezprostřední přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
a/nebo hospodářské roky od roku 2000
nebo, v případě nových členských států, 
počínaje prvním rokem po roce, ve kterém 
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přistoupily k Unii.

Or. ro

Odůvodnění

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Pozměňovací návrh 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může rozhodnout, že žádost 
o podporu obsahuje pouze změny ve 
vztahu k žádosti o podporu podané v 
předcházejícím roce. Členský stát rozděluje 
předtištěné tiskopisy na základě ploch 
stanovených v předcházejícím roce 
a poskytuje grafické dokumenty 
s uvedením polohy těchto ploch, případně 
umístění olivovníků.

2. Členský stát může rozhodnout, že žádost 
o podporu obsahuje pouze změny ve 
vztahu k žádosti o podporu podané v 
předcházejícím roce. Členský stát rozděluje 
předtištěné tiskopisy na základě ploch 
stanovených v předcházejícím roce a 
poskytuje grafické dokumenty s uvedením 
polohy těchto ploch.

Or. es

Odůvodnění

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Pozměňovací návrh 402
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí správní kontrolu 
žádostí o podporu, aby ověřily podmínky 

1. Členské státy provádějí správní kontrolu 
žádostí o podporu, aby ověřily podmínky 
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pro poskytnutí podpory. pro poskytnutí podpory. Tyto správní 
kontroly nesmějí zemědělce příliš 
zatěžovat, zejména pokud jde o náklady a 
správní formality.

Or. en

Odůvodnění

Reduce red tape.

Pozměňovací návrh 403
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1.

1. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1.  
V jednom zemědělském podniku nesmí 
taková kontrola probíhat déle než jeden 
den.

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 404
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí kontroly na 1. Členské státy provádějí kontroly na 
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místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1.

místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1. Tyto 
kontroly nesmí zemědělce příliš zatěžovat.

Or. en

Odůvodnění

Reduce red tape for cross compliance.

Pozměňovací návrh 405
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1.

1. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby prověřily, zda zemědělec 
dodržuje povinnosti podle kapitoly 1. Tyto 
kontroly se provádějí na základě 
postupného hodnocení rizik a nejsou 
prováděny u všech příjemců.

Or. ro

Odůvodnění

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Pozměňovací návrh 406
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou využít svých 2. Členské státy mohou využít svých 
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stávajících administrativních a kontrolních 
systémů, aby zajistily dodržování 
požadavků podle předpisů v oblasti řízení a 
dobrého zemědělského a ekologického 
stavu podle kapitoly 1.

stávajících administrativních a kontrolních 
systémů, aby zajistily dodržování 
požadavků podle předpisů v oblasti řízení a 
dobrého zemědělského a ekologického 
stavu podle kapitoly 1. Členské státy však 
usilují o omezení počtu kontrolních 
subjektů a počtu osob, které v konkrétním 
zemědělském podniku provádějí kontroly 
na místě.

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 407
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou využít soukromé 
kontrolní a správní systémy, které byly 
vnitrostátními orgány úředně 
akreditovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy usilují o plánování 
kontrol takovým způsobem, aby byly 
kontroly zemědělských podniků, které 
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mohou být v důsledku sezónních faktorů 
nejlépe kontrolovány během určitého 
období roku, prováděny právě v dané 
období. Pokud však kontrolní subjekt 
během kontroly na místě nemohl z důvodu 
sezónních faktorů provést kontrolu 
konkrétního požadavku podle předpisů 
v oblasti řízení nebo jeho část,i nebo 
podmínky dobrého zemědělského a 
ekologického stavu, dané požadavky a 
podmínky se považují za splněné.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije také 
v případech, kdy nedodržení požadavků je 
důsledkem určitého jednání nebo 
opomenutí, jež může být přímo přičítáno 
osobě, na kterou je zemědělská půda 
převáděna nebo od které je zemědělská 
půda převáděna.

První pododstavec se použije také 
v případech, kdy nedodržení požadavků je 
důsledkem určitého jednání nebo 
opomenutí, jež může být přímo přičítáno 
osobě, na kterou je zemědělská půda 
převáděna nebo od které je zemědělská 
půda převáděna, s výjimkou případu, kdy 
daná osoba, která nedodržela všechny 
požadavky, rovněž předložila žádost 
o podporu za daný rok. V takovém případě 
se postih uvedený v odstavci 1 použije na 
výši přímých plateb, které mají být 
poskytnuty osobě, která nedodržela 
požadavky. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 410
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ 
rozumí jakýkoliv druh transakce, při níž 
převodce přestává disponovat příslušnou 
zemědělskou půdou.

Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ 
rozumí jakýkoliv druh transakce, při níž 
převodce přestává disponovat příslušnou 
zemědělskou půdou, s výjimkou takových 
druhů transakcí, jimž dotyčný zemědělec 
nemůže zamezit.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1 a v souladu s 
podmínkami stanovenými v prováděcích 
pravidlech podle čl. 26 odst. 1, mohou 
členské státy rozhodnout, že nepoužijí 
snížení nebo vyloučení maximálně do výše 
100 EUR na jednoho zemědělce a 
kalendářní rok, a to i v případě snížení 
nebo vyloučení použitých na platby podle 
čl. 51 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005.

3. Aniž je dotčen odstavec 1 a v souladu s 
podmínkami stanovenými v prováděcích 
pravidlech podle čl. 26 odst. 1, mohou 
členské státy rozhodnout, že nepoužijí 
snížení nebo vyloučení maximálně do výše 
100 EUR na jednoho zemědělce a 
kalendářní rok.

Or. ro

Odůvodnění

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Adlib Express Watermark



AM\739857CS.doc 13/58 PE412.053v01-00

CS

Pozměňovací návrh 412
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce, 
přijme příslušný orgán v následujícím 
roce opatření nezbytná pro zajištění toho, 
že zemědělec odstraní zjištěné nedostatky 
v dodržování požadavků. Zjištěné 
nedostatky a nápravná opatření, jež mají 
být učiněna, se oznámí zemědělci.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce,
přijme příslušný orgán v následujícím roce 
opatření nezbytná pro zajištění toho, že
zemědělec odstraní zjištěné nedostatky 
v dodržování požadavků. Zjištěné 
nedostatky a nápravná opatření, jež mají 
být učiněna, se oznámí zemědělci.

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce, 
příslušný orgán informuje zemědělce o 
tom, že existují nedostatky v dodržování 
požadavků, přičemž zemědělec poté musí 
oznámit opatření, která budou učiněna
k nápravě nedostatků. Za účelem 
provedení kontroly opatření, která 
zemědělec přijal, příslušný orgán přihlíží 
k těmto hospodářstvím v okamžiku, kdy 
provádí analýzu rizik pro kontroly na 
místě v následujícím roce. 

Or. es

Odůvodnění

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
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párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente

Pozměňovací návrh 414
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zemědělec neučiní okamžitá 
nápravná opatření a nezačne opět 
požadavky dodržovat, přijme příslušný 
orgán nezbytná opatření, která mohou být 
v případě potřeby omezena na správní 
kontrolu s cílem zajistit, že zemědělec 
nedostatky zjištěné v dodržování 
požadavků odstraní. Zjištění méně 
závažného nedodržení požadavků a 
nápravná opatření, jež mají být učiněna,
se oznámí zemědělci.

Zjištění méně závažného nedodržení 
požadavků se oznámí zemědělci.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je v případě nedodržení 
pravidel ekologické podmíněnosti podle 
článku 25 uplatněno snížení plateb nebo 
vyloučení z plateb, neukládá se za tentýž 
případ nedodržení žádná pokuta podle 
odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Pokud byla po nedodržení 
vnitrostátních právních předpisů uložena 
pokuta, nesmí být za tentýž případ 
nedodržení uplatněno žádné snížení 
plateb nebo vyloučení z plateb.
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Or. en

Pozměňovací návrh 416
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Přezkum

Nejpozději do 31. prosince 2007 a 
následně každé dva roky předloží Komise 
zprávu o používání systému ekologické 
podmíněnosti, k níž budou v případě 
potřeby přiloženy odpovídající návrhy, 
určené zejména:
– ke změně seznamu požadavků v oblasti 
řízení uvedených v příloze III;
– ke zjednodušení, deregulaci a zlepšení 
právních předpisů podle seznamu 
požadavků v oblasti řízení, přičemž se 
zvláštní pozornost věnuje právním 
předpisům týkajícím se dusičnanů;
– ke zjednodušení, zlepšení a harmonizaci 
uplatňovaných kontrolních systémů 
s přihlédnutím k možnostem, které nabízí 
vývoj ukazatelů a úzkoprofilové kontroly, 
kontroly již provedené v rámci 
soukromých certifikačních programů, 
kontroly již uskutečněné podle 
vnitrostátních právních předpisů 
provádějících požadavky v oblasti řízení a 
informační a komunikační technologie;
Zprávy rovněž zahrnují odhad celkových 
nákladů kontroly v rámci ekologické 
podmíněnosti v roce, který předchází roku 
zveřejnění zprávy.

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 417
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částky vyplývající z používání snížení a 
vyloučení v případě nedodržení požadavků
podle kapitoly 1 jsou připsány ve prospěch 
EZZF. Členské státy si mohou ponechat 
25 % uvedených částek.

Částky vyplývající z používání snížení a 
vyloučení v případě nedodržení požadavků 
jsou převedeny do vnitrostátní rezervy a 
přerozděleny zemědělcům, kteří tuto 
činnost vykonávají jako své hlavní 
zaměstnání, a novým zemědělcům.

Or. el

Pozměňovací návrh 418
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci 
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Členské státy mohou objektivním a 
nediskriminačním způsobem rozhodnout, 
že neposkytnou zemědělci přímé platby 
v jednom z těchto případů:

Or. el

Odůvodnění

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.
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Pozměňovací návrh 419
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Přímé platby jsou zaručeny všem 
zemědělcům. Zemědělci, kteří využívají 
přímé podpory nižší než 1000 EUR, mají 
právo, aby jim byla tato minimální částka 
vyplácená jednou ročně dorovnána 
formou příplatku.

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo
b) pokud plocha zemědělského podniku, 
na kterou lze poskytnout podporu, u níž 
bylo zažádáno o přímé platby nebo u níž 
mají být přímé platby poskytnuty, 
nepřekročí jeden hektar. Kypr však může 
stanovit minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.
Na zemědělce se zvláštními nároky podle 
čl. 45 odst. 1 se však vztahuje podmínka 
podle písmene a). 2.

Or. pt

Odůvodnění

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Pozměňovací návrh 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci 
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Členské státy mohou rozhodnout, že
neposkytnou zemědělci přímé platby 
v jednom z těchto případů:

Or. es

Odůvodnění

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Pozměňovací návrh 421
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci 
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Členské státy jsou oprávněny 
neposkytnout zemědělci přímé platby při 
splnění určitých kritérií:

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 is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Pozměňovací návrh 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci 
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Členské státy jsou oprávněny 
neposkytnout zemědělci přímé platby při 
splnění určitých kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy neposkytnou zemědělci 
přímé platby v jednom z těchto případů:

(1) Rozhodnutí o požadavcích na 
minimální úroveň přímých plateb spadá 
do pravomoci členských států:

Or. hu

Odůvodnění

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pozměňovací návrh 424
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy neposkytnou zemědělci
přímé platby v jednom z těchto případů:

1. Členské státy mohou odmítnout žádost 
zemědělce o poskytnutí přímé platby 
v jednom z těchto případů (nebo v obou 
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těchto případech):

Or. en

Odůvodnění

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Pozměňovací návrh 425
Maria Petre

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Pozměňovací návrh 426
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pozměňovací návrh 427
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí částku stanovenou členským 
státem až do výše 1000 EUR, nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí částku stanovenou členským 
státem až do výše 1000 EUR, nebo

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 is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Pozměňovací návrh 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí objem stanovený členským 
státem a nepřevýší 500 EUR, nebo

Or. es
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Pozměňovací návrh 430
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR a v případě nových 
členských států 150 EUR, nebo

Or. hu

Odůvodnění

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Pozměňovací návrh 431
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí 250 EUR, nebo

a) pokud celková částka přímých plateb, o 
kterou bylo zažádáno nebo která má být 
poskytnuta za daný kalendářní rok, 
nepřekročí minimální hranici, kterou 
stanoví členský stát, a/nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 432
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, 
na kterou lze poskytnout podporu, u níž 
bylo zažádáno o přímé platby nebo u níž 
mají být přímé platby poskytnuty, 
nepřekročí jeden hektar. Kypr však může 
stanovit minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pozměňovací návrh 433
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
jeden hektar. Kypr však může stanovit
minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí 
minimální hranici, kterou stanoví členský 
stát.

Tyto dvě minimální hranice se stanoví 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií.
Pokud jde o přímé platby pěstitelům vína 
podle části C přílohy VII, podmínka 
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uvedená v písm. a) se použije až od roku 
2012. 

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
pět hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
pět hektarů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí 
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze poskytnout 
podporu, na 0,3 ha a Malta na 0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí 
jeden hektar. Nové členské státy však
mohou stanovit minimální plochu, na 
kterou lze poskytnout podporu, na 0,3 ha a 
Malta na 0,1 ha.

Or. hu

Pozměňovací návrh 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze poskytnout 
podporu, na 0,3 ha a Malta na 0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí 
plochu stanovenou členským státem, která 
nepřevýší dva hektary. Kypr však může 
stanovit minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

Or. es
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Pozměňovací návrh 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze poskytnout 
podporu, na 0,3 ha a Malta na 0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí
minimální hranici, kterou dotyčný členský 
stát použil v roce 2007. Kypr však může 
stanovit minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.

Or. en

Odůvodnění

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Pozměňovací návrh 439
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby nebo u níž mají 
být přímé platby poskytnuty, nepřekročí 
jeden hektar. Kypr však může stanovit 
minimální plochu, na kterou lze poskytnout 
podporu, na 0,3 ha a Malta na 0,1 ha.

b) pokud plocha zemědělského podniku, na 
kterou lze poskytnout podporu, u níž bylo 
zažádáno o přímé platby a u níž mají být 
přímé platby poskytnuty, nepřekročí jeden 
hektar na režim podpory. Kypr však může 
stanovit minimální plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, na 0,3 ha a Malta na 
0,1 ha.
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Or. de

Pozměňovací návrh 440
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na zemědělce se zvláštními nároky podle 
čl. 45 odst. 1 se však vztahuje podmínka 
podle písmene a). 2.

vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Pozměňovací návrh 441
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V každém případě částky uspořené 
v důsledku použití výše uvedeného písm. 
a) zůstávají ve vnitrostátní rezervě 
členského státu, z nějž pocházejí.

Or. el

Odůvodnění

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Pozměňovací návrh 442
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v souladu 
s objektivními kritérii a nediskriminačním 
způsobem rozhodnout, že neposkytnou 
přímé platby společnostem nebo 
podnikům ve smyslu čl. 48 druhého 
pododstavce Smlouvy, jejichž hlavní 
předmět podnikání není zemědělská 
činnost.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Pozměňovací návrh 443
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v souladu 
s objektivními kritérii a nediskriminačním 
způsobem rozhodnout, že neposkytnou 
přímé platby společnostem nebo podnikům 
ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce 
Smlouvy, jejichž hlavní předmět podnikání 
není zemědělská činnost.

2. Členské státy mohou v souladu 
s objektivními kritérii a nediskriminačním 
způsobem rozhodnout, že neposkytnou 
přímé platby společnostem nebo podnikům 
ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce 
Smlouvy, jejichž hlavní předmět podnikání 
není produkce, chov nebo pěstování 
zemědělských produktů, včetně sklizně, 
dojení, plemenářské činnosti a chovu 
zvířat pro zemědělské účely, ani obchodní
činnost prováděná prostřednictvím 
organizací výrobců či družstev.
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Or. es

Odůvodnění

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Pozměňovací návrh 444
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby se provádějí dvakrát ročně během 
období, které začíná 1. prosince a končí
30. června následujícího kalendářního 
roku.

2. Platby se provádějí dvakrát ročně během 
období, které začíná 1. prosince a končí 30. 
června následujícího kalendářního roku, a 
počínaje 30. červnem následujícího 
kalendářního roku se z dlužné částky platí 
také úroky v tržní výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě zpoždění platby v důsledku 
právního sporu s příslušným orgánem, 
jenž skončí pro zemědělce úspěšně, obdrží 
zemědělec náhradu odpovídající tržní 
úrokové sazbě.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 446
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby v rámci režimů podpor 
uvedených v příloze I se neuskuteční před 
dokončením kontrol podmínek 
požadovaných pro poskytnutí podpory, 
které podle článku 22 provede členský stát.

3. Celková platba, která se rozdělí nejvýše 
do dvou pravidelných splátek, v rámci 
režimů podpor uvedených v příloze I se 
neuskuteční před dokončením kontrol 
podmínek požadovaných pro poskytnutí 
podpory, které podle článku 22 provede 
členský stát.

První pravidelnou platbu v maximální 
výši 75 % odhadované celkové dlužné 
platby lze uskutečnit před dokončením 
kontrol.

Or. pt

Odůvodnění

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Pozměňovací návrh 447
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li však platby provedeny jako záloha 
nebo ve dvou splátkách, určí se první 
částka na základě výsledků správních 
kontrol a kontrol na místě, jež jsou k 
dispozici v den platby, a na takové úrovni, 
aby konečná výše platby nebyla nižší než 
částka první splátky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby v rámci režimů podpor 
uvedených v příloze I se neuskuteční před 
dokončením kontrol podmínek 
požadovaných pro poskytnutí podpory, 
které podle článku 22 provede členský stát.

3. Pokud jde o žádost v rámci režimů 
podpor uvedených v příloze I, neuskuteční
se žádná platba před dokončením kontrol 
podmínek požadovaných pro poskytnutí 
podpory této žádosti, které podle článku 22 
provede členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku a 
postupem podle čl. 128 odst. 2 může 
Komise:

vypouští se

a) stanovit zálohy;
b) oprávnit členské státy, aby s 
výhradou rozpočtové situace vyplatily do 
1. prosince zálohy v regionech, kde z 
důvodu mimořádných podmínek čelí 
zemědělci vážným finančním obtížím:
i) až do výše 50 % plateb,

nebo
ii) až do výše 80 % plateb, pokud již 
byly zálohy stanoveny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 450
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanovit zálohy; a) stanovit zálohy, přičemž den určí každý 
členský stát;

Or. ro

Odůvodnění

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Pozměňovací návrh 451
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oprávnit členské státy, aby s výhradou 
rozpočtové situace vyplatily do 1. prosince
zálohy v regionech, kde z důvodu 
mimořádných podmínek čelí zemědělci 
vážným finančním obtížím:

b) oprávnit členské státy, aby s výhradou 
rozpočtové situace vyplatily do 1. prosince, 
v den, který každý z nich určí, zálohy 
v regionech, kde z důvodu mimořádných 
podmínek čelí zemědělci vážným 
finančním obtížím:

Or. ro

Odůvodnění

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.
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Pozměňovací návrh 452
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – pododstavec b) a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
3, zálohy lze vyplatit před dokončením 
kontrol, avšak pouze v regionech, ve 
kterých je kontrola u konce.

Or. ro

Odůvodnění

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Pozměňovací návrh 453
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavce 2 a na základě 
výsledků správních kontrol a kontrol na 
místě může příslušný orgán producentovi 
vyplatit zálohu rovnající se 60 % plateb 
podle režimů podpor uvedených v příloze 
I.
Navíc v souladu s postupem uvedeným 
v článku 128 může Komise povolit 
členským státům, aby s výhradou 
rozpočtové situace vyplatily zálohy až do 
výše 80 % plateb podle režimů podpor 
uvedených v příloze I.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Režimy podpor uvedené v příloze I se 
provádějí, aniž je dotčen případný 
přezkum, který se provádí kdykoli 
s ohledem na vývoj ekonomiky a 
rozpočtovou situaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 33 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Základní zásady SZP zakotvené v Římské 
smlouvě je však třeba respektovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Neil Parish

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nároky z titulu vynětí půdy z produkce 
vzniklé v souladu s článkem 53 a čl. 63 
odst. 2 nařízení (ES) 1782/03 se pro účely 
tohoto nařízení stávají běžnými nároky.

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 457
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nároky z titulu vynětí půdy z produkce 
vzniklé v souladu s článkem 53 a čl. 63 
odst. 2 nařízení (ES) 1782/03 se pro účely 
tohoto nařízení stávají běžnými nároky.

Or. en

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 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli zemědělská plocha 
zemědělského podniku, včetně ploch 
osázených rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích
(kód KN ex 0602 90 41), která je 
využívána k zemědělské činnosti, nebo
v případě, že jsou plochy využívány rovněž 
k nezemědělské činnosti, která je převážně 
využívána k zemědělské činnosti.
Postupem podle čl. 128 odst. 2 tohoto 
nařízení stanoví Komise prováděcí pravidla 

a) jakákoli zemědělská plocha 
zemědělského podniku, včetně ploch 
osázených rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích
(kód KN ex 0602 90 41), která je 
využívána k zemědělské činnosti nebo 
která je převážně využívána k zemědělské 
činnosti. Postupem podle čl. 128 odst. 2 
tohoto nařízení stanoví Komise prováděcí 
pravidla ohledně využívání půdy 
k nezemědělské činnosti, které bude 
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ohledně využívání půdy k nezemědělské 
činnosti, které bude povoleno na hektarech, 
na které lze poskytnout podporu;

povoleno na hektarech, na které lze 
poskytnout podporu;

Or. es

Pozměňovací návrh 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jakákoli zemědělská plocha 
považovaná za zemědělsko-ekologický 
prvek, který podporuje biologickou 
rozmanitost. Každý členský stát stanoví 
způsob, jakým se tento seznam prvků 
vymezí;

Or. fr

Odůvodnění

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
bénéficier de DPU.

Pozměňovací návrh 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Návrh nařízení
Čl. 38 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byla na celém území zachována 
biologická rozmanitost, vyčlení každý 
zemědělský podnik určitou plochu ve 
prospěch biologické rozmanitosti. Tato 
plocha se určí úměrně k zemědělské ploše 
využívané k zemědělské produkci.
Minimální hranice se stanoví na úrovni 
2 %, přičemž každý členský stát může tuto 
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míru dobrovolně zvýšit. Hektary, které se 
berou v úvahu jako plocha biologické 
rozmanitosti, se budou v zásadě skládat ze 
zemědělsko-ekologických prvků, které 
definuje každý členský stát. Tyto hektary 
budou přípustné pro nárok na jednotnou 
platbu za biologickou rozmanitost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý členský stát nesmí být 
celková hodnota všech platebních nároků 
vyšší než vnitrostátní strop uvedený 
v příloze VIII.

1. Pro každý členský stát nesmí být 
celková hodnota všech platebních nároků 
vyšší než vnitrostátní strop uvedený 
v příloze VIII. Úroveň těchto nároků se 
však musí zakládat na objektivních 
kritériích a nesmí diskriminovat žádný 
členský stát. 

Or. pl

Odůvodnění

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.
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Pozměňovací návrh 462
Peter Baco

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý členský stát nesmí být celková 
hodnota všech platebních nároků vyšší než 
vnitrostátní strop uvedený v příloze VIII.

1. Pro členský stát, který nedokáže 
produkci umístit na trh, nesmí být celková 
hodnota všech platebních nároků vyšší než 
vnitrostátní strop uvedený v příloze VIII.

Or. sk

Odůvodnění

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Pozměňovací návrh 463
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby přednostně a podle 
objektivních kritérií poskytly platební 
nároky zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost, a to takovým 
způsobem, aby bylo mezi zemědělci 
zajištěno rovné zacházení a aby se 
zabránilo narušení trhu a hospodářské 
soutěže.

2. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby přednostně a podle 
objektivních kritérií poskytly platební 
nároky zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost, nebo zemědělcům 
mladším 35 let, a to takovým způsobem, 
aby bylo mezi zemědělci zajištěno rovné 
zacházení a aby se zabránilo narušení trhu 
a hospodářské soutěže.

Or. nl

Odůvodnění

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
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jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Pozměňovací návrh 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které nepoužijí čl. 68 
odst. 1 písm. c), mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby stanovily podle objektivních 
kritérií a takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení mezi zemědělci a 
aby se zabránilo narušení trhu a 
hospodářské soutěže, platební nároky pro 
zemědělce v oblastech podléhajících 
programům restrukturalizace a/nebo 
rozvoje, které se týkají té či oné formy 
veřejné intervence, s cílem zabránit tomu, 
že by zemědělská půda byla opuštěna, 
a/nebo vyrovnat zvláštní nevýhody, jimž 
jsou vystaveni zemědělci uvedených 
oblastí.

3. Členské státy mohou od vstupu tohoto 
nařízení v platnost, od roku 2009, použít 
vnitrostátní rezervu, aby stanovily podle 
objektivních kritérií a takovým způsobem, 
aby bylo zajištěno rovné zacházení mezi 
zemědělci a aby se zabránilo narušení trhu 
a hospodářské soutěže, platební nároky a 
podpůrná opatření pro zemědělce v 
oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, které se 
týkají té či oné formy veřejné intervence,
pro odvětví, jež čelí obtížím, soustředěným 
v nejvíce znevýhodněných oblastech, jako 
je chov ovcí a koz, s cílem zabránit tomu, 
že by zemědělská půda byla opuštěna a 
výroba ukončena, a/nebo vyrovnat zvláštní 
nevýhody, jimž jsou vystaveni zemědělci 
uvedených oblastí.

Or. fr

Odůvodnění

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.
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Pozměňovací návrh 465
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou použít 
vnitrostátní rezervu k poskytnutí 
platebních nároků zemědělcům, kteří 
uzavřeli smlouvy zvláštní povahy řídící se 
předpisy členských států.

Or. it

Odůvodnění

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.

Pozměňovací návrh 466
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou použít 
vnitrostátní rezervu k poskytnutí nároků 
zemědělcům, kteří uzavřeli smlouvy 
zvláštní povahy řídící se předpisy 
členských států. 

Or. it

Odůvodnění

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
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maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Pozměňovací návrh 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební nárok, který nebude aktivován po 
dobu 2 let, se převede do vnitrostátní 
rezervy, s výjimkou případů vyšší moci a 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 36 
odst. 1.

Platební nárok, který nebude aktivován po 
dobu 3 let, se převede do vnitrostátní 
rezervy, s výjimkou případů vyšší moci a 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 36 
odst. 1. Tyto prostředky musí být 
přednostně používány k usnadnění 
přístupu mladých lidí k zemědělské 
činnosti, s cílem zajistit střídání generací.

Or. es

Odůvodnění

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Pozměňovací návrh 468
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Převody platebních nároků s půdou 
nebo bez půdy se mohou provádět 
prodejem nebo jakýmkoli jiným konečným 
převodem. Naopak, pronájem nebo 
jakákoli podobná transakce jsou povoleny 
pod podmínkou, že převod platebních 
nároků je provázen převodem stejného 
počtu hektarů, na něž lze poskytnout 

vypouští se
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podporu.

Or. de

Pozměňovací návrh 469
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může rozhodnout, že se 
platební nároky mohou převést pouze 
prodejem nebo jakýmkoli jiným konečným 
převodem.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V podobných případech mohou členské 
státy rovněž rozhodnout, že pronájmy 
nebo jakékoli podobné transakce jsou 
povoleny pod podmínkou, že převod 
platebních nároků je provázen převodem 
stejného počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 471
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 35 odst. 1 opravňuje 
členský stát zemědělce se zvláštními 
nároky k odchylce od požadavku aktivovat 
nároky na odpovídající počet hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu, za 
předpokladu, že zachová alespoň 50 % 
zemědělské činnosti vykonávané 
v kalendářním roce 2000, 2001 a 2002 
vyjádřeno ve velkých dobytčích 
jednotkách.

2. Odchylně od čl. 35 odst. 1 opravňuje 
členský stát zemědělce se zvláštními 
nároky k odchylce od požadavku aktivovat 
nároky na odpovídající počet hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu, za 
předpokladu, že zachová alespoň 50 % 
zemědělské činnosti vykonávané 
v kalendářním roce 2000, 2001 a 2002 
vyjádřeno ve velkých dobytčích 
jednotkách. V případě Rumunska a 
Bulharska jsou příslušnými kalendářními 
roky léta 2006, 2007 a 2008.

Or. ro

Odůvodnění

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Pozměňovací návrh 472
Constantin Dumitriu

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Může se však vztahovat na státy, které 
zatím RJP nezavedly, avšak mají to 
v úmyslu. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 473
Ioannis Gklavakis

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě převodu zvláštních nároků
nevyužije nabyvatel odchylky uvedené
v odstavci 2, s výjimkou případu dědictví 
nebo předpokládaného dědictví.

3. V případě převodu zvláštních nároků
využije nabyvatel odchylky uvedené v 
odstavci 2, pokud byla převedena všechna 
platební práva týkající se odchylky, jakož i 
v případě dědictví nebo předpokládaného
dědictví.

Or. el

Odůvodnění

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Pozměňovací návrh 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě převodu zvláštních nároků 
nevyužije nabyvatel odchylky uvedené 
v odstavci 2, s výjimkou případu dědictví 
nebo předpokládaného dědictví.

3. V případě převodu zvláštních nároků 
nevyužije nabyvatel odchylky uvedené 
v odstavci 2, s výjimkou případu dědictví 
nebo předpokládaného dědictví nebo 
pokud nedisponuje plochou nezbytnou 
k tomu, aby mohl své nároky uplatnit.

Or. es
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Pozměňovací návrh 475
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 
2010 přejdou ke sbližování hodnot 
platebních nároků podle kapitol I až IV 
hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
podléhat postupným změnám podle tří 
předem stanovených ročních kroků a 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

vypouští se

Snížení hodnoty jakéhokoliv platebního 
nároku nepřekročí v žádném z těchto 
ročních kroků 50 % rozdílu mezi svojí 
počáteční hodnotou a hodnotou 
použitelnou při provádění posledního 
ročního kroku.
Členské státy mohou rozhodnout, že 
použijí předchozí pododstavce na vhodné 
zeměpisné úrovni, která se stanoví podle
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální nebo správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

Or. es

Odůvodnění

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.
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Pozměňovací návrh 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
přejdou ke sbližování hodnot platebních 
nároků podle kapitol I až IV hlavy III 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Za tím účelem 
mohou platební nároky podléhat 
postupným změnám podle tří předem 
stanovených ročních kroků a objektivních a 
nediskriminačních kritérií.

V řádně odůvodněných případech členské 
státy v souladu s obecnými zásadami práva 
Společenství po konzultaci s regionálními 
orgány a na základě posouzení dopadu
nejpozději do 1. srpna 2009 rozhodnou, že 
od roku 2010 přejdou ke sbližování hodnot 
platebních nároků podle kapitol I až IV 
hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
podléhat postupným změnám podle tří 
předem stanovených ročních kroků a 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

Or. fr

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 donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Pozměňovací návrh 477
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
přejdou ke sbližování hodnot platebních 
nároků podle kapitol I až IV hlavy III 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Za tím účelem 

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství rozhodnout, 
že od roku 2010 přejdou ke sbližování 
hodnot platebních nároků podle kapitol I až 
IV hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
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mohou platební nároky podléhat 
postupným změnám podle tří předem 
stanovených ročních kroků a objektivních a 
nediskriminačních kritérií.

podléhat postupným změnám podle tří 
předem stanovených ročních kroků a 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

Or. it

Odůvodnění

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.

Pozměňovací návrh 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
přejdou ke sbližování hodnot platebních 
nároků podle kapitol I až IV hlavy III 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Za tím účelem 
mohou platební nároky podléhat 
postupným změnám podle tří předem 
stanovených ročních kroků a objektivních a 
nediskriminačních kritérií.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství rozhodnout, 
že od roku 2010 přejdou ke sbližování 
hodnot platebních nároků podle kapitol I až 
IV hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
podléhat postupným změnám podle tří 
předem stanovených ročních kroků a 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

Or. it

Odůvodnění

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
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Pozměňovací návrh 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Snížení hodnoty jakéhokoliv platebního 
nároku nepřekročí v žádném z těchto 
ročních kroků 50 % rozdílu mezi svojí 
počáteční hodnotou a hodnotou 
použitelnou při provádění posledního 
ročního kroku.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Pozměňovací návrh 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Čl. 49 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že
použijí předchozí pododstavce na vhodné 
zeměpisné úrovni, která se stanoví podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální nebo správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

Členské státy rozhodují o tom, zda použijí 
předchozí pododstavce na vhodné 
zeměpisné úrovni, která se stanoví podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální nebo správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 481
Guiseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oblastech podléhajících nároku na 
společné využívání nebo jiným smlouvám 
o společné správě území je možné znovu 
definovat hodnotu platebních nároků na 
základě plochy zemědělského podniku pod 
podmínkou, že jsou dodržovány parametry 
maximální environmentální zátěže.

Or. it

Pozměňovací návrh 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Návrh nařízení
Čl. 46 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V oblastech podléhajících nároku na 
společné využívání nebo jiným smlouvám 
o společné správě území je možné znovu 
definovat hodnotu platebních nároků na 
základě plochy zemědělského podniku pod 
podmínkou, že jsou dodržovány parametry 
maximální environmentální zátěže.

Or. it

Odůvodnění

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.
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Pozměňovací návrh 483
Esther De Lange

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který zavedl režim jednotné 
platby v souladu s kapitolami 1 až 4 hlavy III 
nařízení (ES) č. 1782/2003, může nejpozději 
do 1. srpna 2009 rozhodnout, že za podmínek 
stanovených v tomto oddíle použije od roku
2010 režim jednotné platby na regionální 
úrovni.

1. Členský stát, který zavedl režim jednotné 
platby v souladu s kapitolami 1 až 4 hlavy III 
nařízení (ES) č. 1782/2003, může každý rok
nejpozději do 1. srpna rozhodnout, že za 
podmínek stanovených v tomto oddíle 
použije od následujícího roku režim jednotné 
platby na regionální úrovni.

Or. nl

Odůvodnění

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Pozměňovací návrh 484
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který zavedl režim 
jednotné platby v souladu s kapitolami 1 až 
4 hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003, 
může nejpozději do 1. srpna 2009
rozhodnout, že za podmínek stanovených 
v tomto oddíle použije od roku 2010 režim 
jednotné platby na regionální úrovni.

1. Členský stát, který zavedl režim 
jednotné platby v souladu s kapitolami 1 až 
4 hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003, 
může rozhodnout, že za podmínek 
stanovených v tomto oddíle použije od 
roku 2010 režim jednotné platby na 
regionální úrovni.

Or. it
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Odůvodnění

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Pozměňovací návrh 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy konzultují 
s regionálními orgány a provádějí 
hodnocení dopadu, které se zabývá 
důsledky výběru regionálního základu na 
režim jednotné platby.

Or. fr

Odůvodnění

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Pozměňovací návrh 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura, regionální zemědělský potenciál
nebo strukturální znevýhodnění, kterému 
čelí zanedbané regiony.

Or. en
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Odůvodnění

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Pozměňovací návrh 487
Lily Jacobs

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy jednají v souladu s body 
1, 2 a 3 po konzultaci s orgány na nižší 
než celostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy rozdělit maximálně
50 % regionálního stropu stanoveného 
v souladu s článkem 47 mezi všechny 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky 
jsou umístěny v dotyčném regionu, včetně 
zemědělců, kterým nepřísluší platební 
nároky.

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy rozdělit maximálně
30 % regionálního stropu stanoveného 
v souladu s článkem 47 mezi všechny 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky 
jsou umístěny v dotyčném regionu, včetně 
zemědělců, kterým nepřísluší platební 
nároky.

Or. el
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Pozměňovací návrh 489
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy rozdělit maximálně 
50 % regionálního stropu stanoveného 
v souladu s článkem 47 mezi všechny 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky 
jsou umístěny v dotyčném regionu, včetně 
zemědělců, kterým nepřísluší platební 
nároky.

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy rozdělit maximálně 
50 % regionálního stropu stanoveného 
v souladu s článkem 47 mezi všechny 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky 
jsou umístěny v dotyčném regionu, včetně 
zemědělců, kterým nepřísluší platební 
nároky. Využívanými plochami se rozumí 
plochy vykázané zemědělcem ke dni 
15. května 2008.

Or. it

Odůvodnění

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Pozměňovací návrh 490
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se členský stát rozhodl převést 
část jejich hodnoty do druhého pilíře SZP, 
na nároky na oddělenou jednotnou platbu 
vyplývající z prémie na tabák se nepoužije
regionalizace. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nicméně členské státy mohou zavést další 
jasně stanovená kritéria, například kvalitu 
výrobce nebo zaměstnání v zemědělství 
a/nebo na venkově, s cílem zajistit územní 
soudržnost, rozmanitost a dynamiku 
venkovského prostředí, jakož i udržení 
tradičních způsobů výroby nezávislých na 
půdě.

Or. es

Pozměňovací návrh 492
Salinas García, María Isabel

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 vypouští se
Revize platebních nároků

1. V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy uplatňující článek 48 tohoto 
nařízení v souladu s obecnými zásadami 
práva Společenství nejpozději do 1. srpna 
2009 rozhodnout, že od roku 2011 přejdou 
ke sbližování hodnot platebních nároků 
podle tohoto oddílu nebo podle oddílu 
kapitoly 5 hlavy III nařízení (ES) č. 
1782/2003. Za tím účelem mohou platební 
nároky podrobit postupným změnám podle 
alespoň dvou předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.

2. V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy, které zavedly v souladu 
s oddílem 1 kapitoly 5 hlavy III nařízení 
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(ES) č. 1782/2003 režim jednotné platby, 
v souladu s obecnými zásadami práva 
Společenství nejpozději do 1. srpna 2009 
rozhodnout, že od roku 2010 přejdou ke 
sbližování hodnot platebních nároků podle 
uvedeného oddílu tím, že podrobí tyto 
platební nároky postupným změnám podle 
alespoň tří předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.
3. Pododstavec 1 se použije, aniž jsou 
dotčena rozhodnutí přijatá členskými státy 
při uplatňování čl. 63 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1782/2003.
3. Snížení hodnoty jakéhokoliv platebního 
nároku nepřekročí v žádném z těchto 
ročních kroků uvedených v odstavcích 1 a 2 
50 % rozdílu mezi svojí počáteční hodnotou 
a hodnotou použitelnou při provádění 
posledního ročního kroku.
4. Členské státy mohou rozhodnout, že 
použijí odstavce 1, 2 a 3 na vhodné 
zeměpisné úrovni, která se stanoví podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální nebo správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

Or. es

Odůvodnění

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.
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Pozměňovací návrh 493
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodl převést část 
jejich hodnoty do druhého pilíře SZP, 
nároky na oddělenou jednotnou platbu 
vyplývající z prémie na tabák nemohou 
být v rámci regionalizace měněny. 

Or. el

Pozměňovací návrh 494
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy uplatňující článek 48 
tohoto nařízení v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2011 
přejdou ke sbližování hodnot platebních 
nároků podle tohoto oddílu nebo podle 
oddílu kapitoly 5 hlavy III nařízení (ES) č. 
1782/2003. Za tím účelem mohou platební 
nároky podrobit postupným změnám podle 
alespoň dvou předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy uplatňující článek 48 
tohoto nařízení v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství rozhodnout, 
že od roku 2011 přejdou ke sbližování 
hodnot platebních nároků podle tohoto 
oddílu nebo podle oddílu 1 kapitoly 5 
hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
podrobit postupným změnám podle 
alespoň dvou předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.

Or. it

Odůvodnění

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
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anche dopo il 1° agosto 2009.

Pozměňovací návrh 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy uplatňující článek 48 
tohoto nařízení v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2011 
přejdou ke sbližování hodnot platebních 
nároků podle tohoto oddílu nebo podle 
oddílu kapitoly 5 hlavy III nařízení (ES) č. 
1782/2003. Za tím účelem mohou platební 
nároky podrobit postupným změnám podle 
alespoň dvou předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.

1. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy uplatňující článek 48 
tohoto nařízení v souladu s obecnými 
zásadami práva Společenství rozhodnout, 
že od roku 2011 přejdou ke sbližování 
hodnot platebních nároků podle tohoto 
oddílu nebo podle oddílu 1 kapitoly 5 
hlavy III nařízení (ES) č. 1782/2003. Za 
tím účelem mohou platební nároky 
podrobit postupným změnám podle 
alespoň dvou předem stanovených ročních 
kroků a objektivních a nediskriminačních 
kritérií.

Or. it
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