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Pozměňovací návrh 496
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy přijímají veškerá 
rozhodnutí na základě článků 47 až 52 po 
dohodě s institucemi zastupujícími 
regionální orgán, a to na základě studie 
dopadu účinků tohoto rozhodnutí na 
regionální úrovni.  

Or. en

Odůvodnění

Bearing in mind the involvement of certain European regions in the management of the CAP, 
and the fact that this is an issue of direct concern for regional policies and budgets, regional 
authorities cannot be excluded from decision making.

Pozměňovací návrh 497
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který vyloučil platby pro 
skopové a kozí maso a hovězí maso 
z režimu jednotné platby za podmínek 
článků 67 a 68 nařízení (ES) č. 1782/2003,
může do 1. srpna 2009 rozhodnout, že 
bude nadále používat režim jednotné 
platby od roku 2010 za podmínek 
stanovených v tomto oddíle a v souladu 
s rozhodnutím přijatým podle čl. 64 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Členské státy 
však mohou rozhodnout, že složka jejich 
vnitrostátního stropu určená pro 

1. Členský stát, který vyloučil platby pro 
skopové a kozí maso a hovězí maso 
z režimu jednotné platby za podmínek 
článků 67 a 68 nařízení (ES) č. 1782/2003,
použije od roku 2010 režim jednotné 
platby za podmínek stanovených v tomto 
oddíle a v souladu s rozhodnutím přijatým 
podle čl. 64 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1782/2003.
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dodatečné platby zemědělcům uvedená v 
čl. 55 odst. 1 tohoto nařízení bude nižší 
než ta, která byla stanovena v čl.64 odst.1 
nařízení (ES) č. 1782/2003.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 498
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který vyloučil platby pro 
skopové a kozí maso a hovězí maso 
z režimu jednotné platby za podmínek 
článků 67 a 68 nařízení (ES) č. 1782/2003,
může do 1. srpna 2009 rozhodnout, že 
bude nadále používat režim jednotné 
platby od roku 2010 za podmínek 
stanovených v tomto oddíle a v souladu 
s rozhodnutím přijatým podle čl. 64 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Členské státy 
však mohou rozhodnout, že složka jejich 
vnitrostátního stropu určená pro 
dodatečné platby zemědělcům uvedená v 
čl. 55 odst. 1 tohoto nařízení bude nižší 
než ta, která byla stanovena v čl.64 odst.1 
nařízení (ES) č. 1782/2003.

1. Členský stát, který vyloučil platby pro 
skopové a kozí maso a hovězí maso 
z režimu jednotné platby za podmínek 
článků 67 a 68 nařízení (ES) č. 1782/2003,
použije od roku 2010 režim jednotné 
platby za podmínek stanovených v tomto 
oddíle a v souladu s rozhodnutím přijatým 
podle čl. 64 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1782/2003.

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
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market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Pozměňovací návrh 499
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát vyloučil z režimu 
jednotné platby některé platby pro ovoce 
a zeleninu za použití článku 68b nařízení 
(ES) č. 1782/2003, použije režim jednotné 
platby za podmínek stanovených v tomto 
oddíle a v souladu s rozhodnutím přijatým 
podle čl. 68b odst. 1 a 2 uvedeného 
nařízení.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

A partire dal 2010 la totalita dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovra essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Pozměňovací návrh 500
Sergio Berlato 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát vyloučil z režimu 
jednotné platby některé platby pro ovoce 
a zeleninu za použití článku 68b nařízení 
(ES) č. 1782/2003, použije režim jednotné 
platby za podmínek stanovených v tomto 
oddíle a v souladu s rozhodnutím přijatým 
podle čl. 68b odst. 1 a 2 uvedeného 
nařízení.

vypouští se
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Or. it

Odůvodnění

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico.

Pozměňovací návrh 501
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat až 10 % 
složky v odvětví olivového oleje, aby 
zajistil, že pracovní programy 
vypracované organizacemi hospodářských 
subjektů v souladu s článkem 103 
nařízení (ES) č. 1234/2007 budou 
financovány z prostředků Společenství.

Or. el

Odůvodnění

Kρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον παρόντα Kανονισμό και η παρακράτηση υπέρ των 
ελαιουργικών φορέων με βάση το άρθρο 110i (4) του ΕK 1782/2003. Οι αντίστοιχες ενισχύσεις 
προβλέπονται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕK) 1234/07 και στον(ΕK

Pozměňovací návrh 502
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výběru provedeného každým 
členským státem stanoví Komise postupem 
podle čl. 128 odst. 2 strop pro každou 
z přímých plateb uvedených v článcích 54,

2. Na základě výběru provedeného každým 
členským státem stanoví Komise postupem 
podle čl. 128 odst. 2 strop pro každou 
z přímých plateb uvedených v článcích 54
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55 a 56, a to v uvedeném pořadí. a 55, a to v uvedeném pořadí.

Or. it

Pozměňovací návrh 503
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výběru provedeného každým 
členským státem stanoví Komise postupem 
podle čl. 128 odst. 2 strop pro každou 
z přímých plateb uvedených v článcích 54,
55 a 56, a to v uvedeném pořadí.

2. Na základě výběru provedeného každým 
členským státem stanoví Komise postupem 
podle čl. 128 odst. 2 strop pro každou 
z přímých plateb uvedených v článcích 54
a 55, a to v uvedeném pořadí.

Or. it

Pozměňovací návrh 504
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento strop se rovná složce každého typu 
přímé platby ve vnitrostátních stropech 
uvedených v článku 41, vynásobené 
procenty snížení, která členské státy 
použijí v souladu s články 54, 55 a 56.

Tento strop se rovná složce každého typu 
přímé platby ve vnitrostátních stropech 
uvedených v článku 41, vynásobené 
procenty snížení, která členské státy 
použijí v souladu s články 54 a 55.

Or. it
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Pozměňovací návrh 505
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento strop se rovná složce každého typu 
přímé platby ve vnitrostátních stropech 
uvedených v článku 41, vynásobené 
procenty snížení, která členské státy 
použijí v souladu s články 54, 55 a 56.

Tento strop se rovná složce každého typu 
přímé platby ve vnitrostátních stropech 
uvedených v článku 41, vynásobené 
procenty snížení, která členské státy 
použijí v souladu s články 54 a 55.

Or. it

Pozměňovací návrh 506
Neil Parish

Návrh nařízení
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat až 50 % 
složky vnitrostátních stropů uvedených 
v článku 41, která odpovídá platbám pro 
skopové a kozí maso uvedeným v příloze 
VI nařízení (ES) č. 1782/2003, a na 
ročním základě vyplatí zemědělcům 
dodatečnou platbu.

vypouští se

Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří chovají ovce a kozy, za 
podmínek stanovených v oddíle 7 kapitoly 
1 hlavy IV tohoto nařízení a v rámci 
stropu stanoveného podle čl. 53 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Pozměňovací návrh 507
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat až 50 % 
složky vnitrostátních stropů uvedených 
v článku 41, která odpovídá platbám pro 
skopové a kozí maso uvedeným v příloze 
VI nařízení (ES) č. 1782/2003, a na 
ročním základě vyplatí zemědělcům 
dodatečnou platbu.

vypouští se

Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří chovají ovce a kozy, za 
podmínek stanovených v oddíle 7 kapitoly 
1 hlavy IV tohoto nařízení a v rámci 
stropu stanoveného podle čl. 53 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.

Pozměňovací návrh 508
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které si v souladu s čl. 68 
odst. 2 písm. a) bodem i) nařízení (ES) č. 
1782/2003 ponechaly část složky nebo 
celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 

vypouští se
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která odpovídá prémii na krávu bez tržní 
produkce mléka uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.
Dodatečná platba se poskytuje pro 
zachování stáda krav bez tržní produkce 
mléka za podmínek stanovených v oddíle 
8 kapitoly 1 hlavy IV tohoto nařízení a 
v rámci stropu stanoveného podle čl. 54 
odst. 2.
2. V letech 2010 a 2011 mohou členské 
státy, které si v souladu s čl. 68 odst. 1, 
odst. 2 písm. a) bodem ii) nebo odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá 
porážkové prémii na telata, porážkové 
prémii na skot jiný, než jsou telata, nebo 
zvláštní prémii na skot samčího pohlaví, 
vyplatit dodatečnou platbu zemědělci. 
Dodatečné platby se poskytnou při 
porážce telat, při porážce skotu jiného, 
než jsou telata, a na skot samčího pohlaví 
za podmínek stanovených v oddíle 8 
kapitoly 1 hlavy IV. Dodatečná platba se 
poskytuje ve výši 50 % z částky použité 
podle článku 68 nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v rámci omezení stanoveného 
v souladu s čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Decoupling brings benefits to all sectors in terms reduced administrative burdens and greater 
market orientation and freedom for farmers to farm based on market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock also creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments.
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Pozměňovací návrh 509
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které si v souladu s čl. 68 
odst. 2 písm. a) bodem i) nařízení (ES) č. 
1782/2003 ponechaly část složky nebo 
celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá prémii na krávu bez tržní 
produkce mléka uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.

vypouští se

Dodatečná platba se poskytuje pro 
zachování stáda krav bez tržní produkce 
mléka za podmínek stanovených v oddíle 
8 kapitoly 1 hlavy IV tohoto nařízení a 
v rámci stropu stanoveného podle čl. 54 
odst. 2.
2. V letech 2010 a 2011 mohou členské
státy, které si v souladu s čl. 68 odst. 1, 
odst. 2 písm. a) bodem ii) nebo odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá 
porážkové prémii na telata, porážkové 
prémii na skot jiný, než jsou telata, nebo 
zvláštní prémii na skot samčího pohlaví, 
vyplatit dodatečnou platbu zemědělci. 
Dodatečné platby se poskytnou při 
porážce telat, při porážce skotu jiného, 
než jsou telata, a na skot samčího pohlaví 
za podmínek stanovených v oddíle 8 
kapitoly 1 hlavy IV. Dodatečná platba se 
poskytuje ve výši 50 % z částky použité 
podle článku 68 nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v rámci omezení stanoveného 
v souladu s čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení. 

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 510
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které si v souladu s čl. 68 
odst. 2 písm. a) bodem i) nařízení (ES) č. 
1782/2003 ponechaly část složky nebo 
celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá prémii na krávu bez tržní 
produkce mléka uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.

1.  Členské státy, které si a) v souladu s čl. 
68 odst. 2 písm. a) bodem i) nařízení (ES) 
č. 1782/2003 ponechaly část složky nebo 
celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá prémii na krávu bez tržní 
produkce mléka uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.

Dodatečná platba se poskytuje pro 
zachování stáda krav bez tržní produkce 
mléka za podmínek stanovených v oddíle 8 
kapitoly 1 hlavy IV tohoto nařízení a 
v rámci stropu stanoveného podle čl. 53 
odst. 2.

Dodatečná platba se poskytuje pro 
zachování stáda krav bez tržní produkce 
mléka za podmínek stanovených v oddíle 8 
kapitoly 1 hlavy IV tohoto nařízení a 
v rámci stropu stanoveného podle čl. 53 
odst. 2.

Or. en

(Viz AM 512)

Odůvodnění

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.
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Pozměňovací návrh 511
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, které si v souladu s čl. 68 
odst. 2 písm. a) bodem i) nařízení (ES) č. 
1782/2003 ponechaly část složky nebo 
celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá prémii na krávu bez tržní 
produkce mléka uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.

1. Členské státy, které si v souladu 
s článkem 68 nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá prémii 
na krávu bez tržní produkce mléka nebo 
zvláštní prémii uvedené v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí na 
ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.

Or. es

Pozměňovací návrh 512
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Členské státy, které si v souladu 
s čl. 68 odst. 1 nebo čl.68 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1782/2003 ponechaly celou složku 
nebo část složky vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá porážkové prémii na telata 
nebo zvláštní prémii na skot samčího 
pohlaví,které jsou uvedeny v příloze VI 
nařízení (ES) č. 1782/2003, vyplatí 
každoročně zemědělcům dodatečnou 
platbu. Dodatečná platba se poskytuje pro 
porážku telat nebo pro držení skotu 
samčího pohlaví za podmínek 
stanovených v oddíle 8 kapitoly 1 hlavy IV 
tohoto nařízení a v rámci stropu 
stanoveného podle čl. 53 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

As with the suckler cow premium, coupling should be retained for the slaughter premium for 
calves and the special male premium, since otherwise the sectors would be seriously 
endangered.

Pozměňovací návrh 513
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V letech 2010 a 2011 mohou členské 
státy, které si v souladu s čl. 68 odst. 1, 
odst. 2 písm. a) bodem ii) nebo odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá 
porážkové prémii na telata, porážkové 
prémii na skot jiný, než jsou telata, nebo 
zvláštní prémii na skot samčího pohlaví, 
vyplatit dodatečnou platbu zemědělci.
Dodatečné platby se poskytnou při porážce 
telat, při porážce skotu jiného, než jsou 
telata, a na skot samčího pohlaví za 
podmínek stanovených v oddíle 8 kapitoly 
1 hlavy IV. Dodatečná platba se poskytuje 
ve výši 50 % z částky použité podle článku 
68 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v rámci 
omezení stanoveného v souladu s čl. 53 
odst. 2 tohoto nařízení.

2. V letech 2010 a 2011 mohou členské 
státy, které si v souladu s čl. 68 odst. 1, 
odst. 2 písm. a) bodem ii) nebo odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá 
porážkové prémii na telata a porážkové 
prémii na skot jiný, než jsou telata,  
vyplatit dodatečnou platbu zemědělci.
Dodatečné platby se poskytnou při porážce 
telat nebo při porážce skotu jiného, než 
jsou telata, za podmínek stanovených 
v oddíle 8 kapitoly 1 hlavy IV. Dodatečná 
platba se poskytuje ve výši 50 % z částky 
použité podle článku 68 nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v rámci omezení stanoveného 
v souladu s čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 514
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V letech 2010 a 2011 mohou členské 
státy, které si v souladu s čl. 68 odst. 1, 
odst. 2 písm. a) bodem ii) nebo odst. 2 
písm. b) nařízení (ES) č. 1782/2003 
ponechaly část složky nebo celou složku 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení, která odpovídá 
porážkové prémii na telata, porážkové 
prémii na skot jiný, než jsou telata, nebo 
zvláštní prémii na skot samčího pohlaví,
vyplatit dodatečnou platbu zemědělci.
Dodatečné platby se poskytnou při porážce 
telat, při porážce skotu jiného, než jsou 
telata, a na skot samčího pohlaví za 
podmínek stanovených v oddíle 8 kapitoly 
1 hlavy IV. Dodatečná platba se poskytuje 
ve výši 50 % z částky použité podle článku 
68 nařízení (ES) č. 1782/2003 a v rámci 
omezení stanoveného v souladu s čl. 53 
odst. 2 tohoto nařízení.

2. V letech 2010 a 2011 členské státy, které 
si v souladu s čl. 68 odst. 1, odst. 2 písm. a) 
bodem ii) nebo odst. 2 písm. b) nařízení
(ES) č. 1782/2003 ponechaly část složky 
nebo celou složku vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 tohoto nařízení, 
která odpovídá porážkové prémii na telata, 
porážkové prémii na skot jiný, než jsou 
telata, nebo zvláštní prémii na skot 
samčího pohlaví, vyplatí dodatečnou platbu 
zemědělci. Dodatečné platby se poskytnou 
při porážce telat, při porážce skotu jiného, 
než jsou telata, a na skot samčího pohlaví 
za podmínek stanovených v oddíle 8 
kapitoly 1 hlavy IV. Dodatečná platba se 
poskytuje ve výši 50 % z částky použité 
podle článku 68 nařízení (ES) č. 1782/2003 
a v rámci omezení stanoveného v souladu 
s čl. 53 odst. 2 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

In order to ensure a level playing field, member states should be obliged to decouple the 
slaughtering premium for calves, the slaughtering premium for animals other than for calves 
and the special male premium, in the same way and pace.
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Pozměňovací návrh 515
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Býci určení na býčí zápasy jsou 
vyloučeni z plateb uvedených v odstavcích 
1 a 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 516
Giuseppe Castiglione

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si ponechají do 
31. prosince 2011 až 50 % složky 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení odpovídající rajčatům 
v souladu s rozhodnutím, které přijaly při 
použití čl. 68b odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1782/2003.

vypouští se

V tomto případě a v mezích stropu 
stanoveného v souladu s čl. 53 odst. 2 
tohoto nařízení vyplatí dotyčný členský 
stát na ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.
Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují rajčata za 
podmínek stanovených v oddílu 5 kapitoly 
1 hlavy IV tohoto nařízení.
2. Členské státy si v souladu 
s rozhodnutím, které přijaly při použití čl. 
68b odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003, 
ponechají:
a) do 31. prosince 2010 až 100 % složky 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení odpovídající kulturám 
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ovoce a zeleniny, kromě jednoletých 
plodin uvedených ve třetím pododstavci 
tohoto odstavce; a
b) od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 
až 75 % složky vnitrostátních stropů podle 
článku 41 tohoto nařízení odpovídající 
kulturám ovoce a zeleniny, kromě 
jednoletých plodin uvedených ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce.
V tom případě a v mezích stropu 
stanoveného v souladu s čl. 53 odst. 2 
vyplatí dotyčný členský stát na ročním 
základě dodatečnou platbu zemědělcům.
Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují jeden nebo 
více z následujících druhů ovoce 
a zeleniny, jak stanoví dotčený členský 
stát za podmínek stanovených v oddíle 5 
kapitoly 1 hlavy IV:
a) čerstvé fíky,
b) čerstvé citrusové plody,
c) stolní hrozny,
d) hrušky,
e) broskve a nektarinky a
f) švestky odrůdy „d´Ente“.
3. Složka vnitrostátních stropů podle 
odstavců 1 a 2 je stanovena v příloze IX.

Or. it

Odůvodnění

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico
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Pozměňovací návrh 517
Sergio Berlato 

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si ponechají do 
31. prosince 2011 až 50 % složky 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení odpovídající rajčatům 
v souladu s rozhodnutím, které přijaly při 
použití čl. 68b odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1782/2003.

vypouští se

V tomto případě a v mezích stropu 
stanoveného v souladu s čl. 53 odst. 2 
tohoto nařízení vyplatí dotyčný členský 
stát na ročním základě dodatečnou platbu 
zemědělcům.
Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují rajčata za 
podmínek stanovených v oddílu 5 kapitoly 
1 hlavy IV tohoto nařízení.
2. Členské státy si v souladu 
s rozhodnutím, které přijaly při použití čl. 
68b odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003, 
ponechají:
a) do 31. prosince 2010 až 100 % složky 
vnitrostátních stropů uvedených v článku 
41 tohoto nařízení odpovídající kulturám
ovoce a zeleniny, kromě jednoletých 
plodin uvedených ve třetím pododstavci 
tohoto odstavce; a
b) od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 
až 75 % složky vnitrostátních stropů podle 
článku 41 tohoto nařízení odpovídající 
kulturám ovoce a zeleniny, kromě 
jednoletých plodin uvedených ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce.
V tom případě a v mezích stropu 
stanoveného v souladu s čl. 53 odst. 2 
vyplatí dotyčný členský stát na ročním 
základě dodatečnou platbu zemědělcům.
Dodatečná platba se poskytuje 
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zemědělcům, kteří produkují jeden nebo 
více z následujících druhů ovoce 
a zeleniny, jak stanoví dotčený členský 
stát za podmínek stanovených v oddíle 5 
kapitoly 1 hlavy IV:
a) čerstvé fíky,
b) čerstvé citrusové plody,
c) stolní hrozny,
d) hrušky,
e) broskve a nektarinky a
f) švestky odrůdy „d´Ente“.
3. Složka vnitrostátních stropů podle 
odstavců 1 a 2 je stanovena v příloze IX.

Or. it

Odůvodnění

A partire dal 2010 la totalità dei pagamenti per gli ortofrutticoli dovrà essere inclusa nel 
regime pagamento unico

Pozměňovací návrh 518
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veškerá rozhodnutí členských států v 
souvislosti s články 53 až 56 musí být 
přijata po dohodě s institucemi 
zastupujícími regionální orgány na 
základě studie dopadu účinků tohoto 
rozhodnutí na regionální úrovni.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všichni zemědělci získají nároky, jejichž 
jednotková hodnota se vypočítá vydělením 
stropu stanoveného v článku 41 počtem 
platebních nároků stanovených na 
vnitrostátní úrovni v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku.

1. Všichni zemědělci získají nároky, jejichž 
jednotková hodnota se vypočítá vydělením 
stropu stanoveného v článku 41 počtem 
platebních nároků stanovených na 
vnitrostátní úrovni v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku.

Nové členské státy mohou zvýšit 
regionální jednotkovou hodnotu těchto 
nároků pro zemědělce, kteří obdrželi 
podporu v rámci přímých doplňkových 
plateb nebo v rámci předchozího režimu 
podpor stanovených nařízením (ES) č. 
1782/2003.

Or. ro

Odůvodnění

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte 
o schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Pozměňovací návrh 520
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V odůvodněných případech mohou 
nové členské státy pod podmínkou 
schválení Komisí navrhnout, aby 
referenční tříleté období bylo odlišné od 
období uvedeného v pododstavci, a to s 
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přihlédnutím k prvnímu roku uplatňování 
režimu jednotné platby na plochu za 
podmínky, že touto iniciativou není 
dotčeno očekávání výrobců ani 
rozhodnutí týkající se produkce.

Or. ro

Odůvodnění

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte
o schemă hibridă care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. 

Pozměňovací návrh 521
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V řádně odůvodněných případech 
mohou nové členské státy, které uplatňují 
ustanovení uvedené v čl. 61 odst.1 druhém 
pododstavci do 1. srpna roku, jenž 
předchází zavedení režimu jednotné platby 
na plochu, a při dodržení všeobecných 
zásad nařízení Společenství, rozhodnout o 
sbližování hodnot platebních nároků 
uvedených v této kapitole od druhého 
roku používání režimu jednotné platby. Za 
tímto účelem mohou členské státy 
postupně upravovat platební nároky, 
přičemž zachovají nejméně tři předem 
stanovené roční etapy a budou dodržovat 
objektivní a nediskriminační kritéria. 

Or. ro

Odůvodnění

În momentul trecerii la SPU noile state membre ar trebui să aibă aceleaşi condiţii şi termene 
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pentru a alege modelul de sprijin direct potrivit. Neavând posibilitatea să aplice modelul 
istoric sau cel parţial regionalizat al SPU, trebuie să li se ofere posibilitatea să dezvolte 
o schemă hibrid care să ia în considerare problemele sensibile ale sectoarelor acoperite de 
plăţile complementare. Mecanismele de aproximare propuse de Comisie ar trebui să se aplice 
şi noilor state membre.

Pozměňovací návrh 522
Maria Petre 

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností, které jsou 
stanoveny v čl. 36 odst. 1, může zemědělec 
převést své platební nároky bez půdy 
teprve poté, co aktivoval ve smyslu 
článku 35 alespoň 80 % svých platebních 
nároků během nejméně jednoho 
kalendářního roku nebo poté, co 
dobrovolně postoupil do vnitrostátní 
rezervy všechny platební nároky, které 
nevyužil během prvního roku použití 
režimu jednotné platby.

3. S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností, které jsou 
stanoveny v čl. 36 odst. 1, může zemědělec 
převést své platební nároky bez půdy 
teprve poté, co aktivoval ve smyslu 
článku 35 alespoň 70 % svých platebních 
nároků během nejméně jednoho 
kalendářního roku nebo poté, co 
dobrovolně postoupil do vnitrostátní 
rezervy všechny platební nároky, které 
nevyužil během prvního roku použití 
režimu jednotné platby.

Or. ro

Odůvodnění

Exista circumstante altele decât cele mentionate la articolul 36(1) sau specificitati regionale 
care pot împiedica activarea a 80% din 

Pozměňovací návrh 523
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 64 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od roku 2010 budou moci členské státy, 
které se tak rozhodnou, oddělit specifické 
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podpory určené producentům rýže, 
bílkovinnových plodin, sušených krmiv 
a skořápkového ovoce.

Or. es

Pozměňovací návrh 524
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení
Článek 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy začlení od roku 2010 
podporu, která je k dispozici v rámci 
režimů vázané podpory uvedených 
v bodech I, II a III přílohy X, do režimu 
jednotné platby v souladu s pravidly 
stanovenými v této kapitole.

Členské státy mohou začlenit od roku 
2010 podporu, která je k dispozici v rámci 
režimů vázané podpory uvedených 
v bodech I, II a III přílohy X, do režimu 
jednotné platby v souladu s pravidly 
stanovenými v této kapitole.

Or. es

Pozměňovací návrh 525
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65 vypouští se
Začlenění vázané podpory vyloučené 
z režimu jednotné platby
1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 
odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory 
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během jednoho roku nebo několika let 
období 2005 až 2008.
2. Členské státy zvýší hodnotu platebních 
nároků, které přísluší dotčeným 
zemědělcům, na základě částek 
vyplývajících z použití odstavce 1.
Zvýšení hodnoty jednotlivých nároků na 
jednoho zemědělce se vypočítá vydělením 
částky uvedené v předchozím pododstavci 
počtem platebních nároků každého 
dotčeného zemědělce.
Pokud však zemědělci v dotyčném odvětví 
nepřísluší žádný platební nárok, jsou mu 
přiznány platební nároky:
a)jejichž počet se rovná počtu hektarů, 
které ohlásí v souladu čl. 36 odst. 1 pro 
rok, kdy dojde k začlenění režimu vázané 
podpory do režimu jednotné platby;
b) jejichž hodnota se určí vydělením 
částky uvedené v prvním pododstavci 
počtem hektarů stanoveným v souladu 
s písmenem a).

Or. es

Odůvodnění

Algunos sectores deberían conservar una parte de la ayuda acoplada, como es el caso del 
arroz. La propia Comisión Europea reconoce que el desacoplamiento de las ayudas a este 
cultivo puede provocar graves problemas de pérdida de superficie sembrada.

Pozměňovací návrh 526
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 
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odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory během 
jednoho roku nebo několika let období 
2005 až 2008.

odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory nebo 
produkčních kvót během jednoho roku 
nebo několika let období 2005 až 2011.

Or. en

Odůvodnění

Reference periods have to be as representative as possible. Since a further decoupling of the 
potato starch payments will start from marketing year 2011/2012, Member States should be 
given the option to use a more recent reference year, which will probably more 
representative. 

Pozměňovací návrh 527
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 
odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory během 
jednoho roku nebo několika let období 
2005 až 2008.

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 
odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory během 
jednoho roku nebo několika let období 
2005 až 2008. Členské státy však mohou 
v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zvolit 
reprezentativnější období. 

Or. nl

Odůvodnění

Het is van belang om een zo representatief mogelijke periode te gebruiken voor de integratie 
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van de gekoppelde steun. Dit levert een waarheidsgetrouw beeld op en is eerlijk ten opzichte 
van de landbouwer.

Pozměňovací návrh 528
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy mezi zemědělce v dotčených 
odvětvích v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii zejména 
s přihlédnutím k podpoře, kterou uvedení 
zemědělci obdrželi přímo nebo nepřímo 
v rámci příslušných režimů podpory během 
jednoho roku nebo několika let období 
2005 až 2008.

1. Částky uvedené v příloze XI, které byly 
k dispozici pro vázanou podporu v rámci 
režimů podle bodu I přílohy X, rozdělí 
členské státy především mezi zemědělce 
v dotčených odvětvích v souladu 
s objektivními a nediskriminačními kritérii 
zejména s přihlédnutím k podpoře, kterou 
uvedení zemědělci obdrželi přímo nebo 
nepřímo v rámci příslušných režimů 
podpory během jednoho roku nebo 
několika let období 2005 až 2008.

Or.de 

Pozměňovací návrh 529
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a)  V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy rozdělit v souladu 
s objektivními kritérii částky uvedené 
v odstavci 1a částečně nebo úplně mezi 
všechny zemědělce, jejichž zemědělské 
podniky se nacházejí v dotyčném regionu. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 530
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Členské státy zvýší hodnotu platebních 
nároků, které přísluší dotčeným 
zemědělcům, na základě částek 
vyplývajících z použití odstavce 1.

(2) Členské státy mohou zvýšit hodnotu 
platebních nároků, které přísluší dotčeným 
zemědělcům, na základě částek 
vyplývajících z použití odstavce 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 531
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Návrh nařízení
Článek 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepřijme rozhodnutí 
podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce, 
začlení se částky, které byly k dispozici pro 
vázanou podporu v rámci režimů 
uvedených v bodě III přílohy X, do režimu 
jednotné platby v souladu s ustanoveními 
článku 66.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Article is rendered obsolete.
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Pozměňovací návrh 532
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Článek 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepřijme rozhodnutí 
podle čl. 53 odst. 1 prvního pododstavce, 
začlení se částky, které byly k dispozici pro 
vázanou podporu v rámci režimů 
uvedených v bodě III přílohy X, do režimu 
jednotné platby v souladu s ustanoveními 
článku 66.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Article is rendered obsolete.

Pozměňovací návrh 533
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Kapitola 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ZVLÁŠTNÍ PODPORA PODPORA PRO POJIŠTĚNÍ A 
VZÁJEMNÉ FONDY

Or. en

Odůvodnění

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Pozměňovací návrh 534
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 20 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

Or. es

Pozměňovací návrh 535
Lutz Goepel 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. ledna 2010 a poté od 1. října 2011 
nejpozději do 1. ledna 2012 rozhodnout, 
že do roku 2010 a/nebo 2012 využijí až 
12 % svých vnitrostátních stropů podle 
článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

Or. de

Odůvodnění

 Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten. Ausserdem benötigen die Mitgliedstaaten einen längeren 
Zeitraum um zu beschließen, ob sie eine Anwendung durch Artikel 68 durchführen wollen. 
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Pozměňovací návrh 536
Lutz Goepel 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou rozhodnout, že od 
roku 2010 využijí až 12 % svých 
vnitrostátních stropů podle článku 41 na 
poskytnutí podpory zemědělcům:

Or. de

Odůvodnění

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden und sollte 
ihnen auch Flexibilität bei der Nutzung diese Artikels gewährleistet werden.

Pozměňovací návrh 537
Peter Baco 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 15 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:   

Or. sk

Odůvodnění

Možnosť navýšenia finančnej obálky považujeme za opodstatnené z dôvodu výraznejšieho 
pozitívneho dopadu tohoto správneho 
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Pozměňovací návrh 538
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 15 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

Or. en

Odůvodnění

The proportions of their ceilings available to Member States should be increased to 15%. 
There has to be enough money and flexibility to proposed actions. 

Pozměňovací návrh 539
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 15 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

Or. fr

Odůvodnění

Il convient de laisser aux États membres des possibilités plus importantes de mise en œuvre 
de soutiens spécifiques, répondant à leurs contraintes propres.
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Pozměňovací návrh 540
Maria Petre 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 15 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

Or. ro

Odůvodnění

Procentul de 10% propus nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi 
masuri strategice de politici publice. Pentru noile state membre care aloca plati directe la 
nivelul de doar 35% în 2009, 45% în 2010 si ajung la 100% începând cu anul 2016, sumele 
ce se vor constitui pe baza acestui articol nu vor fi 

Pozměňovací návrh 541
Jan Mulder, Niels Busk 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou pro každý 
kalendářní rok nejpozději do 1. srpna  
předcházejícího roku rozhodnout, že 
využijí až 5 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

Or. en
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Pozměňovací návrh 542
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41, nebo až 15 % těchto 
stropů pro nové členské státy, které 
nedosáhly 100% stropu postupného 
zavádění, k čemuž se přičítají úspory 
dosažené v prvním a druhém pilíři, a to na 
poskytnutí podpory zemědělcům:

Or. ro

Odůvodnění

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în statele noi membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% din anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor 
fi suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie să fie de 15% 
pentru cei cu phasing in, precum şi includerea altor economii realizate de la Pilonul I şi 
Pilonul II

Pozměňovací návrh 543
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 nebo až 50 % 
vyplývajících částek z odlišení podle čl. 9 
odst. 4 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:
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Or. nl

Odůvodnění

Voor wat betreft artikel 68 moet de mogelijkheid voor de lidstaten bestaan om tot 50% van de 
uit artikel 9, lid 4 vrijkomende modulatiegelden te gebruiken voor artikel 68. Zo krijgt de 
lidstaat de mogelijkheid om het geld dichter bij de landbouwer 

Pozměňovací návrh 544
Stéphane Le Foll

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy od roku 2010 využijí až 
10 % svých vnitrostátních stropů podle 
článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

V členských státech, které již dříve zvolily 
regionální provádění režimu jednotné 
platby nebo hodlají toto provádění brzy 
zavést v souladu s články 47 a 48, 
případně přistoupí k revizi platebních 
nároků v souladu s článkem 49, je toto 
opatření dobrovolné. Toto ustanovení se 
neuplatní v nových členských státech. 

Or. fr

Odůvodnění

L'article 68 donne la possibilité aux États membres de procéder à une forme de redistribution 
des aides directes à l'intérieur du premier pilier et écarte toute obligation de cofinancement. 
Tel que proposé par la Commission il n'est pas obligatoire. Dans l'hypothèse d'un refus de 
certains États membres d'y recourir, ajouté à un probable faible niveau d'augmentation 
supplémentaire de la modulation, les effets redistributifs du bilan de santé seraient quasiment 
nuls, alors que la répartition des aides directes reste inéquitable dans l'Union européenne et 
que les écarts de revenus entre les agriculteurs ont tendance à s'accroître, principalement 
sous l'effet de la hausse des prix agricoles. Rendre le dispositif de l'article 68 obligatoire dans 
les États membres qui n'ont pas encore engagé de correction dans la distribution du soutien 
public à leurs agriculteurs ou qui ne prévoient pas de le faire par la régionalisation ou par la 
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révision de leurs droits à paiements, permettrait d'apporter plus de légitimité dans le soutien 
apporté à l'agriculture. 

Pozměňovací návrh 545
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou do 1. srpna 
každého roku předcházejícího snížení 
dávek rozhodnout, že od roku 2010 využijí 
až 10 % svých vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 41 na poskytnutí 
všeobecné podpory zemědělcům 
pracujícím na plný úvazek nebo 
organizacím či sdružením výrobců:

Or. el

Pozměňovací návrh 546
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 1. 
srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 pro každé odvětví uvedené 
v příloze VI nařízení (ES) č. 1782/2003, na 
poskytnutí podpory zemědělcům:

Or. es
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Pozměňovací návrh 547
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí integrované 
podpory zemědělcům s cílem podporovat 
udržitelné typy produkce:

Or. de

Pozměňovací návrh 548
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům:

1. Členské státy mohou každoročně
nejpozději do 1. srpna rozhodnout, že od 
dalšího kalendářního roku využijí až 10 
% svých vnitrostátních stropů podle článku 
41 na poskytnutí podpory zemědělcům:

Or. nl

Pozměňovací návrh 549
Jan Mulder, Niels Busk 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro: vypouští se
i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, 
které jsou důležité pro ochranu či zlepšení 
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životního prostředí,
ii) zlepšení jakosti zemědělských produktů 
nebo
iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů na trh;

Or. en

Odůvodnění

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Pozměňovací návrh 550
Katerina Batzeli

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, 
které jsou důležité pro ochranu či zlepšení 
životního prostředí,

i) zemědělskou činnost a chov, které jsou 
šetrné k životnímu prostředí a rozumně 
využívají vodní zdroje,

Or. el

Pozměňovací návrh 551
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, které 
jsou důležité pro ochranu či zlepšení 

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, které 
jsou důležité pro zachování udržitelnosti 
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životního prostředí, zemědělství, zejména v oblasti životních 
podmínek zvířat,

Or. nl

Pozměňovací návrh 552
Stéphane Le Foll 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, které 
jsou důležité pro ochranu či zlepšení 
životního prostředí,

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, 
založené na technologiích, které jsou 
úspornější, udržitelnější, valorizují 
všechny funkce ekosystémů a jsou důležité 
pro ochranu či zlepšení životního prostředí 
(ekologické zemědělství, zemědělství 
založené na zachování kvality půdy, 
zemědělství zhodnocující trávu, atd.), 

Or. fr

Odůvodnění

Les contraintes devant lesquelles se trouve l'agriculture en matière énergétique et 
d'environnement (réchauffement climatique, gestion de l'eau, raréfaction des ressources 
naturelles…) appellent à repenser le développement agricole. Il existe aujourd'hui des 
solutions déjà expérimentées par des agriculteurs qui méritent davantage de soutien de la 
part de la PAC, en raison des avantages qu'elles comportent en terme d'agricultures 
durables. Ces solutions constituent de nouvelles formes de l'agriculture de demain.

Pozměňovací návrh 553
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, které 
jsou důležité pro ochranu či zlepšení 

i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, které 
jsou důležité pro ochranu či zlepšení 
životního prostředí, klimatu, biologické 
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životního prostředí, rozmanitosti a jakosti vody, zejména 
ekologické zemědělství a chov na 
pastvinách,

Or. de

Odůvodnění

Durch biologischen Landbau und die Weidehaltung von Tieren werden besondere Leistungen 
hinsichtlich Tierschutz, Klimaschutz, Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft und 
Artenvilfalt erbracht. Daher sollen diese beiden Bewirtschaftungsformen hier hervorgehoben 
werden.

Pozměňovací návrh 554
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení jakosti zemědělských produktů
nebo

ii) zlepšení pěstitelských a chovatelských 
metod za účelem bezpečné a kvalitní
produkce, nebo

Or. el

Pozměňovací návrh 555
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů na trh;

iii) zlepšení konkurenceschopnosti, oběhu 
a uvádění zemědělských produktů na trh;

Or. el

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 40/62 AM\739858CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 556
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů na trh;

iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů na trh a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti ;

Or. nl

Pozměňovací návrh 557
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů na trh;

iii) zlepšení uvádění zemědělských 
produktů regionální  trh;

Or. de

Odůvodnění

Die regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erspart lange Transportwege und 
ermöglicht eine direktere Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
positiv auf die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Gesellschaft auswirkt. Daher sollte 
sie Gegenstand der Förderung sein.

Pozměňovací návrh 558
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – podbod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) kompenzaci nevýhod, kterým čelí 
zemědělci a/nebo systémy hospodaření v 
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ekonomicky a sociálně zranitelných 
oblastech nebo oblastech citlivých 
z hlediska životního prostředí;

Or. pt

Odůvodnění

É necessário que a formulação do presente artigo contemple a compensação de desvantagens 
específicas que afectem os agricultores em geral e/ou sistemas de exploração em zonas 
económica e socialmente vulneráveis ou ecologicamente sensíveis;

Pozměňovací návrh 559
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a – podbod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) boj proti narušení organizace 
produkce a nadbytečným nákladům, 
pokud je zapříčiňují jiná než zemědělská 
odvětví a faktory. 

Or. el

Pozměňovací návrh 560
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pro rozdělení prostředků získaných 
lineárním snížením podpor v tomto 
odvětví mezi zemědělce ze stejného odvěví.

Or. es

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 42/62 AM\739858CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 561
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pro rozvoj ekologického zemědělství,

Or. fr

Odůvodnění

Les campagnes de promotion menées par l'Union européenne pour promouvoir l'agriculture 
biologique ne suffisent pas. Il est nécessaire que ce mode de production agricole respectueux 
de l'environnement soit encouragé par des mesures de soutien spécifiques clairement 
énoncées dans l'article 68.

Pozměňovací návrh 562
Liam Aylward 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pro zavedení doplňkové podpory pro 
producenty skopového a kozího masa, 
mléka a mléčných výrobků v Evropské 
unii, s cílem rozvíjet dynamický a 
soběstačný chov ovcí a koz, podřízený 
trhem a zaměřený na potřeby zákazníků;

Or. en

Odůvodnění

The sheep/lamb and goat sector is in an exceptional crisis at the moment. A strong and 
immediate response is needed to ensure that this sector has a future. This amendment is 
consistent with Parliament’s resolution of 19 June 2008 on the future of the sheep/lamb and 
goat sector.
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Pozměňovací návrh 563
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Jan Mulder,Niels Busk  

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Adlib Express Watermark



PE412.054v01-00 44/62 AM\739858CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 565
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v ekonomicky nebo 
ekologicky citlivých oblastech, například
v odvětví mléka a mléčných výrobků, 
hovězího, skopového a kozího masa 
a v odvětví rýže,

Or. fr

Odůvodnění

Les dispositions prévues à l'article 68 §1 b) doivent être élargies à l'ensemble des 
agriculteurs actifs dans les zones vulnérables sur le plan économique et/ou environnemental. 
Dès lors, la liste de secteurs doit clairement être une liste indicative, les États membres 
devant pouvoir conserver la possibilité de soutenir certaines productions particulières dans 
des zones qu'ils considèrent comme vulnérables.

Pozměňovací návrh 566
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v ostatních odvětvích 
uvedených v kapitole IV tohoto nařízení, v 
nichž to členské státy považují za vhodné;

Or. es
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Pozměňovací návrh 567
Csaba Sándor Tabajdi 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa, vepřového masa a drůbeže 
a v odvětví rýže v ekonomicky nebo 
ekologicky citlivých oblastech a na zvýšení 
konkurenceschopnosti odvětví;

Or. hu

Odůvodnění

A 68-as cikk célja, hogy a tagállamok egyedi szempontjainak és igényeinek megfelelően 
rugalmas lehetőséget biztosítson egyes ágazatok támogatására. A sertés- és baromfiágazat 
fejlődését a Közös Agrárpolitika lényegében alig támogatja, miközben ezen ágazatok súlyos 
problémákkal küzdenek. Mindezért méltányos lenne, ha az új 68-as cikk keretében erre 
a tagállamoknak lehetősége nyílna. 

Pozměňovací návrh 568
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, rýže a tabáku
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech, stejně jako producenty 
hovězího, skopového a kozího masa;

Or. el
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Pozměňovací návrh 569
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech a také v oblastech ohrožených 
suchem, tj. v oblastech s trvalým 
nedostatkem vody,

Or. hu

Odůvodnění

A klímaváltozás következtében az Európai Unióban nő az aszályos, ill. tartósan vízhiányos 
területek aránya. 

Pozměňovací návrh 570
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa, v odvětví rýže, 
bramborového škrobu a lnu pěstovaného 
na vlákno v ekonomicky nebo ekologicky 
citlivých oblastech;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 571
Peter Baco 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, hovězího, skopového 
a kozího masa a v odvětví rýže 
v ekonomicky nebo ekologicky citlivých 
oblastech;

b) na vyrovnání zvláštních nevýhod, které 
ovlivňují zemědělce v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, skopového a kozího 
masa a v odvětví rýže v ekonomicky nebo 
ekologicky citlivých oblastech;

Or. sk

Odůvodnění

Vynechanie bravčového mäsa je opodstatnené preto, lebo bravčové mäso podobne ako 
hydinové mäso a vajcia, sa vyrábajú spôsobom z koncentrovaných krmív bez priamej väzby 
producenta mäsa na produkciu krmív 

Pozměňovací návrh 572
Jan Mulder, Niels Busk 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy nebo aby se 
vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The measures that are proposed by the Commission under points a, b and c of article 68, 
paragraph 1 can already be taken by the Member States under the existing rural development 
regulation, more specifically under articles 32, 33, 37 and 39 of that regulation. Introducing 
the same kind of measures under the 1st pillar of the CAP would mean double legislation. 
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Moreover, rural development measures are cofinanced by the Member States for good 
reasons. Allowing Member States to take the same kind of measures under the 1st pillar 
without the cofinancing obligation, could have negative impact on the careful implementation 
of such measures.

Pozměňovací návrh 573
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech;

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, ale také 
programům restrukturalizace oblastí 
produkce tabáku a bavlny, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech; je možné 
upřednostňovat zejména osoby začínající 
v oboru, jejichž hlavní činností je 
zemědělství a také mladé zemědělce,

Or. el

Pozměňovací návrh 574
María Isabel Salinas García

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech;

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech; je možné 
upřednostňovat zejména zemědělce, kteří 
jsou členy organizace producentů nebo 
zemědělského družstva;

Or. es
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Odůvodnění

En un mercado cada vez más abierto y globalizado es lógico que las organizaciones de 
productores o cooperativas sean las mejores herramientas para poder rentabilizar las 
producciones de los agricultores y ganaderos, equilibrando la relación con sus proveedores y 
clientes, normalmente muy concentrados y con mayor poder de negociación. Resulta del todo 
lógico priorizar a aquellos productores que decidan concentrarse con el objetivo de ser más 
competitivos y hacer que la actividad agraria de la zona pueda ser rentable y sostenible.

Pozměňovací návrh 575
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech;

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace a/nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech a aby se zvýšil 
zemědělský potenciál v zanedbaných 
regionech, které jsou závažně a 
dlouhodobě strukturálně znevýhodněné,

Or. en

Odůvodnění

Focus assistance on peripheral and disadvantaged areas.

Pozměňovací návrh 576
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d)ve formě příspěvků na pojistné za 
pojištění úrody v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 69;

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
zemědělské pojištění v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 27a 
(nový) nařízení Rady (ES) č. (...), kterým 
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se mění nařízení (ES) č. 320/2006. (ES) 
č. 1234/2007, (ES) 3/2008 a (ES) č. (...) 
2008 s cílem zavedení společné 
zemědělské politiky.

Or. es

Odůvodnění

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 69 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda el documento 2008/0104 (CNS)

Pozměňovací návrh 577
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
pojištění úrody v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 69;

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
pojištění v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 69;

Or. nl

Pozměňovací návrh 578
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
pojištění úrody v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 69;

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
zemědělské pojištění v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 69;

Or. es
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Odůvodnění

Se considera imprescindible que el artículo 69 ampare tanto a los seguros agrícolas como 
a los ganaderos, quedando a elección de los Estados Miembros la decisión de utilizar el 
modelo del seguro o el modelo de fondo mutual para la cobertura de los riesgos en la 
ganadería.

Pozměňovací návrh 579
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ve formě příspěvků do vzájemných 
fondů pro choroby zvířat a rostlin 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v článku 70.

e) ve formě příspěvků do vzájemných 
fondů pro choroby zvířat a rostlin 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v článku 27a (nový) podle nařízení Rady 
(ES) č. (...), kterým se mění nařízení (ES) 
č. 320/2006. (ES) č. 1234/2007, (ES) 
3/2008 a (ES) č. (...) 2008 s cílem zavedení 
společné zemědělské politiky.

Or. es

Odůvodnění

Los autores apoyan la tesis del ponente de incluir los artículos 69 y 70 en la política de 
mercados, por ello la referencia al art 70 de la propuesta se ssustituye por art 27 bis nuevo 
por el que se enmienda el documento 2008/0104 (CNS)

Pozměňovací návrh 580
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejméně 25 % prostředků použitých 
v souladu s odstavcem 1 je vyčleněno pro 
opatření uvedená v odst. 1 písm. a) bod i).
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Or. de

Odůvodnění

Die genannten Maßnahmen müssen besonders berücksichtigt werden, da sie entscheidend zu 
den im Rahmen des Health Check benannten neuen Prioritäten Klima, Wasserqualität und 
biologische Vielfalt beitragen.

Pozměňovací návrh 581
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Společné orgány, které postupují 
společně, mohou mít přístup k podpoře 
pro opatření uvedená v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Collective approach needed to avoid spreading support too thinly.

Pozměňovací návrh 582
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) může být poskytnuta pouze: 

vypouští se

a) že
i) v případě podpory zvláštních druhů 
zemědělské činnosti uvedené v bodě i) 
dodržuje požadavky na 
agroenvironmentální platby stanovené 
v čl. 39 odst. 3 prvním pododstavci 

Adlib Express Watermark



AM\739858CS.doc 53/62 PE412.054v01-00

CS

nařízení (ES) č. 1698/2005,
ii) v případě podpory pro zlepšení jakosti 
zemědělských produktů uvedené v bodě ii) 
odpovídá nařízení Rady (ES) č. 509/2006, 
nařízení Rady (ES) č. 510/2006, nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a kapitole I hlavy 
II části II nařízení (ES) č. 1234/2007 a 
iii) v případě podpory pro zlepšování 
uvádění zemědělských produktů na trh 
uvedené v bodě iii) dodržuje kritéria 
stanovená v článcích 2 až 5 nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 a 
b) na úhradu skutečně vzniklých 
dodatečných nákladů a ztráty příjmů, aby 
byl splněn dotyčný cíl.

Or. en

Odůvodnění

Following amendments on Article 68, paragraph 1.

Pozměňovací návrh 583
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) může být poskytnuta pouze:

vypouští se

a) pokud

i) v případě podpory zvláštních druhů 
zemědělské činnosti uvedené v bodě i) 
dodržuje požadavky na 
agroenvironmentální platby stanovené 
v čl. 39 odst. 3 prvním pododstavci 
nařízení (ES) č. 1698/2005,
ii) v případě podpory pro zlepšení jakosti 
zemědělských produktů uvedené v bodě ii) 
odpovídá nařízení Rady (ES) č. 509/2006, 
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nařízení Rady (ES) č. 510/2006, nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a kapitole I hlavy 
II části II nařízení (ES) č. 1234/2007 a
iii) v případě podpory pro zlepšování 
uvádění zemědělských produktů na trh 
uvedené v bodě iii) dodržuje kritéria 
stanovená v článcích 2 až 5 nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 a
b) na úhradu skutečně vzniklých 
dodatečných nákladů a ztráty příjmů, aby 
byl splněn dotyčný cíl.

Or. it

Odůvodnění

La proposta pone limiti e vincoli di gestione che ostacolano l'attuazione delle misure, 
prevedendo criteri propri dello Sviluppo Rurale che non trovano adeguato campo di 
applicazione nell'ambito del 1° pilastro 

Pozměňovací návrh 584
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) může být poskytnuta pouze:

vypouští se

a) pokud
i) v případě podpory zvláštních druhů 
zemědělské činnosti uvedené v bodě i) 
dodržuje požadavky na 
agroenvironmentální platby stanovené 
v čl. 39 odst. 3 prvním pododstavci 
nařízení (ES) č. 1698/2005,
ii) v případě podpory pro zlepšení jakosti 
zemědělských produktů uvedené v bodě ii) 
odpovídá nařízení Rady (ES) č. 509/2006, 
nařízení Rady (ES) č. 510/2006, nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a kapitole I hlavy 
II části II nařízení (ES) č. 1234/2007 a
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iii) v případě podpory pro zlepšování 
uvádění zemědělských produktů na trh 
uvedené v bodě iii) dodržuje kritéria 
stanovená v článcích 2 až 5 nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 a 
b) na úhradu skutečně vzniklých 
dodatečných nákladů a ztráty příjmů, aby 
byl splněn dotyčný cíl.

Or. es

Pozměňovací návrh 585
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) může být poskytnuta pouze:

2. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) může být poskytnuta pouze na 
úhradu vzniklých dodatečných nákladů 
a ztráty příjmů, k níž došlo v souvislosti s 
plněním příslušných cílů.

Or. nl

Pozměňovací návrh 586
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud vypouští se
i) v případě podpory zvláštních druhů 
zemědělské činnosti uvedené v bodě i) 
dodržuje požadavky na 
agroenvironmentální platby stanovené 
v čl. 39 odst. 3 prvním pododstavci 
nařízení (ES) č. 1698/2005,
v případě podpory pro zlepšení jakosti 
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zemědělských produktů uvedené v bodě ii) 
odpovídá nařízení Rady (ES) č. 509/2006, 
nařízení Rady (ES) č. 510/2006, nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 a kapitole I hlavy 
II části II nařízení (ES) č. 1234/2007 a 
iii) v případě podpory pro zlepšování 
uvádění zemědělských produktů na trh 
uvedené v bodě iii) dodržuje kritéria 
stanovená v článcích 2 až 5 nařízení Rady 
(ES) č. 3/2008 a

Or. nl

Pozměňovací návrh 587
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v případě podpory zvláštních druhů 
zemědělské činnosti uvedené v bodě i)
dodržuje požadavky na 
agroenvironmentální platby stanovené
v čl. 39 odst. 3 prvním pododstavci
nařízení (ES) č. 1698/2005,

i) v případě podpory zvláštních kultur 
a chovů uvedených v odst. 1 písm a) bod
i), pokud jsou dodrženy požadavky 
stanovené postupem uvedeným v čl. 128.
odst. 1 a pokud jsou slučitelné 
s odpovídajícími ustanoveními nařízení
(ES) č. 1698/2005,

Or. el

Pozměňovací návrh 588
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na úhradu skutečně vzniklých 
dodatečných nákladů a ztráty příjmů, aby 
byl splněn dotyčný cíl.

vypouští se

Or. ro
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Odůvodnění

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Pozměňovací návrh 589
Esther De Lange 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na úhradu skutečně vzniklých 
dodatečných nákladů a ztráty příjmů, aby 
byl splněn dotyčný cíl.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 590
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze: 

vypouští se

a) při úplném provedení režimu jednotné 
platby v dotčeném odvětví v souladu 
s články 54, 55 a 71;
b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce.

Or. en

Odůvodnění

Following amendments on Article 68, paragraph 1.
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Pozměňovací návrh 591
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze:

vypouští se

(a) při úplném provedení režimu jednotné 
platby v dotčeném odvětví v souladu 
s články 54, 55 a 71;
(b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce.

Or. ro

Odůvodnění

Actuala prevedere restricţionează excesiv utilizarea fondurilor prin articolul 68.

Pozměňovací návrh 592
Vincenzo Aita 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze:

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze v míře 
nezbytné pro zachování současných 
úrovní zaměstnanosti a produkce.

Or. it
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Pozměňovací návrh 593
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze:

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) a b) může být poskytnuta pouze:

Or. en

Odůvodnění

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions. It should be a condition of Article 68 that it may only be used when 
a member state has fully decoupled all support payments.

Pozměňovací návrh 594
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. b) může být poskytnuta pouze:

3. Podpora opatření uvedených v odst. 1 
písm. a) a b) může být poskytnuta pouze:

Or. en

Odůvodnění

It is important to restrict the use of Article 68 to ensure that it is not used to create new 
competitive distortions and to ensure that it can only be used to addressed specific problems 
in the dairy sector that might be caused by the phasing out of milk quotas in some sectors. It 
should be a condition of Article 68 that it may only be used when a member state has fully 
decoupled all support payments.
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Pozměňovací návrh 595
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při úplném provedení režimu jednotné 
platby v dotčeném odvětví v souladu 
s články 54, 55 a 71; 

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 596
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při úplném provedení režimu jednotné 
platby v dotčeném odvětví v souladu 
s články 54, 55 a 71; 

a) při úplném provedení celkového 
oddělení plateb ve všech odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) při úplném provedení režimu jednotné 
platby v dotčeném odvětví v souladu 
s články 54, 55 a 71; 

a) při úplném provedení celkového 
oddělení plateb ve všech odvětvích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 598
Brian Simpson, Neil Parish, Christel Schaldemose, Lily Jacobs, Åsa Westlund 

Návrh nařízení
Čl. 68 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Čl. 68 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Peter Baco 

Návrh nařízení
Čl. 68 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce. 

vypouští se 

Or. sk
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Odůvodnění

Tento návrh zásadne neguje pôsobenie trhových síl a znevýhodňuje producentov s vyšším 
(doteraz nevyužívaným) výrobným potenciálom.

Pozměňovací návrh 601
Markus Pieper 

Návrh nařízení
Čl. 68 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce.

b) v míře nezbytné pro vytvoření motivace 
pro zachování současných úrovní 
produkce, aniž by se porušovala základní 
zásada oddělení plateb.

Or. de

Odůvodnění

Eine Stützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b ist sinnvoll und hilft, 
Strukturbrüche zu verhindern. Dennoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht durch eine 
zu breite Anwendung dieser Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen im jeweiligen Sektor 
kommt und dem Grundgedanken der Entkopplung 
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