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Pozměňovací návrh 681
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje pro roky 2009, 2010 
a 2011 zemědělcům, kteří produkují rýži 
kódu KN 1006 10, v souladu s 
podmínkami stanovenými v tomto oddíle.

Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují rýži kódu KN 1006 10, 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v tomto oddíle.

Or. fr

Odůvodnění

Le découplage total de l’aide versée aux producteurs de riz conduirait à une forte réduction 
de cette production dans certaines zones fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette 
culture est indispensable pour ces régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle 
nécessite, permettant ainsi d’éviter une remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour 
l’écosystème.

Pozměňovací návrh 682
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Návrh nařízení
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje pro roky 2009, 2010 
a 2011 zemědělcům, kteří produkují rýži 
kódu KN 1006 10, v souladu s 
podmínkami stanovenými v tomto oddíle.

Podpora se poskytuje pro rok 2009 a pro 
roky následující zemědělcům, kteří 
produkují rýži kódu KN 1006 10, v 
souladu s podmínkami stanovenými 
v tomto oddíle.

Or. es

Pozměňovací návrh 683
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez 

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 2 – tabulka
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Znění navržené Komisí
EUR/ha

2009 2010 a 2011
Bulharsko 345,255 172,627
Řecko 561,00 280,5
Španělsko 476,25 238,125
Francie 411,75 205,875
Itálie 453,00 226,5
Maďarsko 232,50 116,25
Portugalsko 453,75 226,875
Rumunsko 126,075 63,037

Pozměňovací návrh
EUR/ha

2009 a následující roky
Bulharsko 345,255
Řecko 561,00

Španělsko 476,25
Francie 411,75

Itálie 453,00
Maďarsko 232,50

Portugalsko 453,75
Rumunsko 126,075

Or. es

Pozměňovací návrh 684
Maria Petre 

Návrh nařízení
Čl. 73 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Rumunsko: 500 ha – Rumunsko: 8 187 ha.

Or. ro
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Odůvodnění

Plafonul de orez pentru România nu reflecta dezvoltarea recenta a sectorului de orez. In mai 
2008 suprafata de orez identificata este de 8187 de hectare cu un randament la hectar de 
3700kg.

Pozměňovací návrh 685
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 73 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Rumunsko: 500 ha – Rumunsko: 8 187 ha.

Or. ro

Odůvodnění

Suprafata de 500 de hectare a fost stabilită prin Tratatul de Aderare şi ea nu mai reflectă 
realitatea din teren. În momentul de faţă în sistemul integrat de administrare şi control 
suprafaţa identificată este de 8187 ha.

Pozměňovací návrh 686
Bernadette Bourzai 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 1 A
PODPORA PRO SKOŘÁPKOVÉ 

OVOCE
Článek 74a

Oblast působnosti
1. Podpora Společenství se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují skořápkové 
ovoce, za podmínek stanovených v tomto 
oddíle.
Skořápkové ovoce zahrnuje:
— mandle kódů KN 0802 11 a 0802 12,
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— lískové ořechy kódů KN 0802 21 a 
0802 22,
— vlašské ořechy kódů KN 0802 31 a 
0802 32,
— pistácie kódu KN 0802 50,
— svatojánský chléb kódu KN 1212 10 10.
2. Členské státy mohou poskytnout 
rozlišené podpory buď podle produktů, 
nebo zvýšením či snížením vnitrostátních 
zaručených ploch (dále jen „VZP“) 
stanovených v souladu s čl. 74b odst. 3. 
Nicméně celková pomoc poskytovaná v 
daném roce nesmí v jednotlivých 
členských státech překročit maximální 
stanovenou výši uvedenou v čl. 74b odst. 
1.

Článek 74b
Plocha

1. Členský stát poskytne podporu 
Společenství do výše stropu vypočteného 
vynásobením počtu hektarů jeho VZP 
stanovené v odstavci 3 průměrnou částkou 
120,75 EUR.
2. Stanovuje se maximální zaručená 
plocha 829 229 ha.
3. Maximální zaručená plocha uvedená 
v odstavci 2 se rozdělí na tyto VZP:
Vnitrostátní zaručené plochy (VZP)
Belgie 100 ha
Bulharsko 11 984 ha
Německo 1 500 ha
Řecko 41 100 ha
Španělsko 568 200 ha
Francie 17 300 ha
Itálie 130 100 ha
Kypr 5 100 ha
Lucembursko 100 ha
Maďarsko 2 900 ha
Nizozemsko 100 ha
Rakousko 100 ha
Polsko 4 200 ha
Portugalsko 41 300 ha
Rumunsko 1 645 ha
Slovinsko 300 ha
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Slovensko 3 100 ha
Spojené království 100 ha

4. Členský stát může svou VZP rozdělit na 
dílčí plochy podle objektivních kritérií, 
zejména na regionální úrovni nebo 
vzhledem k produkci.

Článek 74c
Překročení základních dílčích ploch

Jestliže členský stát dále rozdělí VZP na 
základní dílčí plochy a dojde k překročení 
jedné či více z nich, bude plocha 
připadající na jednoho zemědělce, na niž 
je požadována pomoc Společenství, v 
daném roce poměrně snížena u těch 
zemědělců, u nichž byly překročeny 
maximální hranice základní dílčí plochy.
K tomuto snížení dojde v případě, kdy v 
daném členském státě plochy v rámci 
základních dílčích ploch, které nedosáhly 
maximální velikosti, byly dále rozděleny 
na základní dílčí plochy, u nichž došlo k 
překročení stanovených hranic.

Článek 74d
Podmínky, za nichž lze poskytnout 

podporu
1. Výplata podpory Společenství je 
podmíněna zejména minimální hustotou 
výsadby a minimální velikostí pozemku.
2. Plochám, na které se vztahuje plán na 
zlepšení, lze poskytnout podporu podle 
tohoto režimu od 1. ledna roku 
následujícího po roce, v němž plán na 
zlepšení skončil.
3. Členské státy mohou podmínit 
poskytnutí podpory Společenství 
zemědělcům jejich členstvím v uznané 
organizaci producentů v souladu 
s článkem 125b nařízení (ES) č. 
1234/2007.
4. Použijí-li se ustanovení odstavce 3, 
členské státy mohou rozhodnout, že se 
podpora podle odstavce 1 bude vyplácet 
organizaci producentů jménem jejich 
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členů.
Organizace producentů vyplatí získanou 
částku svým členům. Členské státy však 
mohou oprávnit organizaci producentů, 
aby si jako náhradu za služby poskytnuté 
svým členům odečetla z podpory 
Společenství částku představující nejvýše 
2 %.

Or. fr

Odůvodnění

Il apparaît indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Pozměňovací návrh 687
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 1 A
PODPORA PRO SKOŘÁPKOVÉ 

OVOCE
Článek 74a

Oblast působnosti
1. Podpora Společenství se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují skořápkové 
ovoce, za podmínek stanovených v tomto 
oddíle.
Skořápkové ovoce zahrnuje:
— mandle kódů KN 0802 11 a 0802 12,
— lískové ořechy kódů KN 0802 21 a 
0802 22,
— vlašské ořechy kódů KN 0802 31 a 
0802 32,
— pistácie kódu KN 0802 50,
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— svatojánský chléb kódu KN 1212 10 10.
2. Členské státy mohou poskytnout 
rozlišené podpory buď podle produktů, 
nebo zvýšením či snížením vnitrostátních 
zaručených ploch (dále jen "VZP") 
stanovených v souladu s čl. 74b odst. 3. 
Nicméně celková pomoc poskytovaná v 
daném roce nesmí v jednotlivých 
členských státech překročit maximální 
stanovenou výši uvedenou v čl. 74b odst. 
1.

Článek 74b
Plocha

1. Členský stát poskytne podporu 
Společenství do výše stropu vypočteného 
vynásobením počtu hektarů jeho VZP 
stanovené v odstavci 3 průměrnou částkou 
120,75 EUR.
2. Stanovuje se maximální zaručená 
plocha 829 229 ha.
3. Maximální zaručená plocha uvedená 
v odstavci 2 se rozdělí na tyto VZP:
Vnitrostátní zaručené plochy (VZP)
Belgie 100 ha
Bulharsko 11 984 ha
Německo 1 500 ha
Řecko 41 100 ha
Španělsko 568 200 ha
Francie 17 300 ha
Itálie 130 100 ha
Kypr 5 100 ha
Lucembursko 100 ha
Maďarsko 2 900 ha
Nizozemsko 100 ha
Rakousko 100 ha
Polsko 4 200 ha
Portugalsko 41 300 ha
Rumunsko 1 645 ha
Slovinsko 300 ha
Slovensko 3 100 ha
Spojené království 100 ha
4. Členský stát může svou VZP rozdělit na 
dílčí plochy podle objektivních kritérií, 
zejména na regionální úrovni nebo 
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vzhledem k produkci.
Článek 74c

Překročení základních dílčích ploch
Jestliže členský stát dále rozdělí VZP na 
základní dílčí plochy a dojde k překročení 
jedné či více z nich, bude plocha 
připadající na jednoho zemědělce, na niž 
je požadována pomoc Společenství, v 
daném roce poměrně snížena u těch 
zemědělců, u nichž byly překročeny 
maximální hranice základní dílčí plochy.
K tomuto snížení dojde v případě, kdy v 
daném členském státě plochy v rámci 
základních dílčích ploch, které nedosáhly 
maximální velikosti, byly dále rozděleny 
na základní dílčí plochy, u nichž došlo k 
překročení stanovených hranic.

Článek 74d
Podmínky, za nichž lze poskytnout 

podporu
1. Výplata podpory Společenství je 
podmíněna zejména minimální hustotou 
výsadby a minimální velikostí pozemku.
2. Plochám, na které se vztahuje plán na 
zlepšení, lze poskytnout podporu podle 
tohoto režimu od 1. ledna roku 
následujícího po roce, v němž plán na 
zlepšení skončil.
3. Členské státy mohou podmínit 
poskytnutí podpory Společenství 
zemědělcům jejich členstvím v uznané 
organizaci producentů v souladu 
s článkem 125b nařízení (ES) č. 
1234/2007.
4. Použijí-li se ustanovení odstavce 3, 
členské státy mohou rozhodnout, že se 
podpora podle odstavce 1 bude vyplácet 
organizaci producentů jménem jejich 
členů.
Organizace producentů vyplatí získanou 
částku svým členům. Členské státy však 
mohou oprávnit organizaci producentů, 
aby si jako náhradu za služby poskytnuté 
svým členům odečetla z podpory 
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Společenství částku představující nejvýše 
2 %.

Or. fr

Odůvodnění

En 2003, il a été décidé de soutenir la production européenne de Fruits à coque, au travers de 
la mise en place d’un dispositif de soutien reposant sur deux pilier : un soutien 
communautaire spécifique (accordé à tous les pays producteurs) et un soutien national 
complémentaire facultatif (qui n’a pas été mis en place partout).

La Commission européenne propose de supprimer le soutien communautaire spécifique, qui 
bénéficie pourtant à l’ensemble des pays producteurs, et qui a contribué à organiser les 
producteurs et à leur permettre de rester compétitifs sur le marché mondial. 

La production européenne de Fruits à coque, une production qui revêt une importance 
économique et sociale énorme dans de nombreuses régions européennes, demeure 
aujourd’hui dans une situation délicate, confrontée à une concurrence internationale 
extrêmement rude.

Afin de permettre à la production communautaire de continuer à exister, il est indispensable 
de maintenir les deux piliers existant, et donc de conserver le régime communautaire 
spécifique de soutien aux Fruits à coque (ce soutien n’a pas ailleurs pas d’effet de distorsion 
des échanges).

Le présent Pozměňovací návrh vise dès lors à réintroduire le dispositif de soutien 
communautaire spécifique, tel qu’il a été mis en place dans le Règlement CE/1782/2003. 

Pozměňovací návrh 688
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 1 A
PLATBA NA PLOCHU PRO 

SKOŘÁPKOVÉ OVOCE
Článek 74a

Podpora Společenství
1. Podpora Společenství se poskytuje 
zemědělcům, kteří produkují skořápkové 
ovoce, za podmínek stanovených v této 
kapitole.
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„Skořápkové ovoce“ zahrnuje:
– mandle kódů KN 0802 11 a 0802 12;
– lískové ořechy kódů KN 0802 21 a 0802 
22;
– vlašské ořechy kódů KN 0802 31 a 0802 
32;
– pistácie kódu KN 0802 50;
– svatojánský chléb kódu KN 1212 10 10.
2. Členské státy mohou poskytnout 
rozlišené podpory buď podle produktů, 
nebo zvýšením či snížením vnitrostátních 
zaručených ploch (dále jen "VZP") 
stanovených v souladu s čl. 84 odst. 1. 
Nicméně v každém členské státě celková 
výše podpory poskytnuté během daného 
roku nepřesáhne strop uvedený v čl. 84 
odst. 1.

Článek 74b
Plocha

1. Členský stát poskytne podporu 
Společenství do výše stropu vypočteného 
vynásobením počtu hektarů jeho VZP 
stanovené v odstavci 3 průměrnou částkou 
120,75 EUR.
2. Stanovuje se maximální zaručená 
plocha 829,229 ha.
3. Maximální zaručené plochy uvedené 
v odstavci 2 se rozdělí na tyto VZP:
Belgie 100 ha
Bulharsko 11 984 ha
Německo 1 500 ha
Francie 17 300 ha
Řecko 41 100 ha
Itálie 130 100 ha
Kypr 5 100 ha
Lucembursko 100 ha
Maďarsko 2 900 ha
Nizozemsko 100 ha
Rakousko 100 ha
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Polsko 4 200 ha
Portugalsko 41 300 ha
Rumunsko 1 645 ha
Slovinsko 300 ha
Slovensko 3 100 ha
Španělsko 568 200 ha
Spojené království 100 ha
4. Členský stát může svou VZP rozdělit na 
dílčí plochy podle objektivních kritérií, 
zejména na regionální úrovni nebo 
vzhledem k produkci. 

Článek 74c
Překročení základních dílčích ploch

Jestliže členský stát dále rozdělí VZP na 
základní dílčí plochy a dojde k překročení 
jedné či více z nich, bude plocha 
připadající na jednoho zemědělce, na niž 
je požadována pomoc Společenství, v 
daném roce poměrně snížena u těch 
zemědělců, u nichž byly překročeny 
maximální hranice základní dílčí plochy. 
K tomuto snížení dojde v případě, kdy v 
daném členském státě plochy v rámci 
základních dílčích ploch, které nedosáhly 
maximální velikosti, byly dále rozděleny 
na základní dílčí plochy, u nichž došlo k 
překročení stanovených hranic.

Článek 74d
Podmínky, za nichž lze poskytnout 

podporu
1. Výplata podpory Společenství je 
podmíněna zejména minimální hustotou 
výsadby a minimální velikostí pozemku.
2. Plochám, na které se vztahuje plán na 
zlepšení podle článku 14 nařízení Rady 
(EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o
společné organizaci trhu s ovocem a 
zeleninou1, lze poskytnout podporu podle 
tohoto režimu od 1. ledna roku 
následujícího po roce, v němž plán na 
zlepšení skončil.
3. Členské státy mohou podmínit 
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poskytnutí podpory Společenství 
zemědělcům jejich členstvím v uznané 
organizaci producentů v souladu s články 
125b nebo 125e nařízení (ES) č. 
1234/2007.
4. Použijí-li se ustanovení odstavce 3, 
členské státy mohou rozhodnout, že se 
podpora podle odstavce 1 bude vyplácet 
organizaci producentů jménem jejich 
členů. Organizace producentů vyplatí 
získanou částku svým členům. Členské 
státy však mohou oprávnit organizaci 
producentů, aby si jako náhradu za služby 
poskytnuté svým členům odečetla z 
podpory Společenství částku představující 
nejvýše 2 %.

Článek 74e
Vnitrostátní podpora

1. Členské státy mohou navíc k pomoci 
Společenství poskytovat vnitrostátní 
podporu maximálně do výše 120,75 EUR 
za hektar a rok
2. Vnitrostátní podpora může být 
poskytována pouze na plochy, na které je 
poskytována pomoc Společenství.
3. Členské státy mohou podmínit 
poskytnutí vnitrostátní podpory 
zemědělcům jejich členstvím v uznané 
organizaci producentů v souladu s články 
125b nebo 125e nařízení (ES) č. 
1234/2007.
___________
1 Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s.1.

Or. es
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Pozměňovací návrh 689
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 74a
Podmínky a částka podpory

1. Podpora ve výši 45 EUR za hektar a rok 
se poskytuje plochám osetým 
energetickými plodinami, v souladu 
s podmínkami uvedenými v této kapitole.
„Energetickými plodinami“ se rozumí 
plodiny určené především k výrobě těchto 
energetických produktů:
- produktů považovaných za biopaliva, 
které jsou vyjmenované v čl. 2 bodě 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o 
podpoře užívání biopaliv nebo jiných 
obnovitelných pohonných hmot v dopravě 
(31);
- elektrické a tepelné energie vyráběné 
z biomasy.
2. Podpora se poskytuje pouze pro plochy, 
na jejichž produkci se vztahuje smlouva 
mezi zemědělcem a zpracovatelským 
podnikem, s výjimkou případu, kdy 
zpracování provádí zemědělec v 
zemědělském podniku.

Článek 74b
Plochy

1) Stanovuje se maximální zaručená 
plocha 1 500 000 ha, na kterou lze 
poskytnout podporu.
2) Pokud plocha, pro kterou je žádáno
o podporu, je větší než maximální 
zaručená plocha, je plocha na zemědělce, 
pro kterou je žádáno o podporu, poměrně 
snížena pro příslušný rok postupem podle 
čl. 128 odst. 2.

Článek 74c
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Revize seznamu energetických plodin
Na seznam uvedený v článku 74a mohou 
být zařazeny nové produkty či z něho 
některé produkty mohou být odstraněny, 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 128 
odst. 2. 

Or. ro

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 690
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 1 A
ZVLÁŠTNÍ PRÉMIE ZA JAKOST PRO 

PŠENICI TVRDOU
Článek 74a

Oblast působnosti
Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují pšenici tvrdou kódu KN 1001 
10 00, za podmínek stanovených v této 
kapitole.

Článek 74b
Částka a způsobilost pro podporu

1. Podpora činí 40 EUR na hektar. 
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2. Přidělení podpory je podmíněno 
používáním určitého množství osiva 
uznaných odrůd, jehož vysoká kvalita byla 
v pěstitelské oblasti certifikována pro 
produkci krupice či těstovin. 

Článek 74c
Plocha

1. Podpora se přiděluje vnitrostátním 
základním plochám v tradičních 
pěstitelských oblastech.
Základní plochy se stanovují takto:
Bulharsko 21 800 ha
Řecko 17 000 ha
Španělsko 594 000 ha
Francie 208 000 ha
Itálie 1 646 000 ha
Kypr 6 183 ha
Maďarsko 2 500 ha
Rakousko 7 000 ha
Portugalsko 118 000 ha
2. Členský stát může svou základní plochu 
rozdělit na základní dílčí plochy podle 
objektivních kritérií.

Článek 74d
Překročení plochy

1. Pokud plocha, pro kterou je žádáno 
o podporu, je větší než základní plocha, je 
plocha na zemědělce, pro kterou je žádáno 
o podporu, pro příslušný rok poměrně 
snížena.
2. Pokud členský stát rozdělí svou 
základní plochu nebo plochy na základní 
dílčí plochy, použije se snížení stanovené v 
odstavci 1 pouze na zemědělce na 
základních dílčích plochách, kde jsou 
omezení překročena. K tomuto snížení 
dojde v případě, kdy v daném členském 
státě plochy v rámci základních dílčích 
ploch, které nedosáhly maximální 
velikosti, byly dále rozděleny na základní 
dílčí plochy, u nichž došlo k překročení 
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stanovených hranic.

Or. es

Odůvodnění

La enmienda restablece la ayuda al trigo duro en vigor.

Pozměňovací návrh 691
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 1 B
PRÉMIE PRO BÍLKOVINNÉ PLODINY

Článek 74e
Oblast působnosti

Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují bílkovinné plodiny, v souladu s 
podmínkami stanovenými v této kapitole.
Bílkovinné plodiny zahrnují:
– hrách kódu KN 0713 10;
– koňský bob kódu KN 0713 50;
– vlčí bob kódu KN ex 1209 29 50.

Článek 74f
Částka a způsobilost pro podporu

Podpora činí 55,57 EUR na hektar 
bílkovinných plodin sklizených po stadiu 
mléčné zralosti.
Pro produkty pěstované na plochách, 
které jsou zcela osety a obdělávány v 
souladu s místními normami, ale které 
nedosahují stadia mléčné zralosti z 
důvodu výjimečných klimatických 
podmínek uznaných dotyčným členským 
státem, lze však nadále poskytnout 
podporu pod podmínkou, že dotyčné 
plochy nejsou vyčleněny k jinému využití 
do uvedeného stadia růstu.
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Článek 74g
Plocha

1. Stanovuje se maximální zaručená 
plocha 1 600 000 ha, na kterou lze 
poskytnout podporu.
2. Pokud plocha, pro kterou je žádáno 
o podporu, je větší než maximální 
zaručená plocha, je plocha na zemědělce, 
pro kterou je žádáno o podporu, poměrně 
snížena pro příslušný rok postupem 
řídícího výboru pro přímé platby.

Or. es

Odůvodnění

La enmienda restablece la ayuda a las proteaginosas en vigor.

Pozměňovací návrh 692
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 75 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 66,32 EUR pro hospodářské roky 
2009/10 a 2010/2011;

a) 66,32 EUR pro hospodářské roky 
2009/10, 2010/2011, 2011/2012 a 
2012/2013;

Or. en

Odůvodnění

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.
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Pozměňovací návrh 693
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení
Čl. 75 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 33,16 EUR pro hospodářské roky 
2011/12 a 2012/2013.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The disappearance of this form of production may have serious implications for employment 
in a number of regions. It would be more appropriate, therefore, to retain the current system.

Pozměňovací návrh 694
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Článek 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují bavlnu kódu KN 5201 00, za 
podmínek stanovených v tomto oddíle.

Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují bavlnu kódu KN 5201 10, za 
podmínek stanovených v nařízení Rady 
(ES) č. 637/2008.

Or. es

Pozměňovací návrh 695
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Článek 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78 vypouští se
Podmínky
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1. Podpora se poskytuje na hektar plochy 
oseté bavlnou, na který lze poskytnout 
podporu. K tomu, aby bylo možné na 
plochu poskytnout podporu, musí ležet na 
zemědělské půdě schválené členským 
státem pro produkci bavlny, oseté 
povolenými odrůdami, kde se plodina 
skutečně sklízí za běžných růstových 
podmínek.
Podpora uvedená v článku 77 se vyplácí 
pro bavlnu řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti.
2. Členské státy schvalují půdu a povolují 
odrůdy uvedené v odstavci 1 podle 
pravidel a za podmínek přijatých 
postupem podle čl. 128 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

La ayuda debe ajustarse a lo establecido en la última reforma

Pozměňovací návrh 696
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79 vypouští se
Základní plochy a částky
1. Stanovují se tyto vnitrostátní základní 
plochy:
– Bulharsko: 10 237 hektarů,
– Řecko: 370 000 hektarů,
– Španělsko: 70 000 hektarů,
– Portugalsko: 360 hektarů.
2. Částka podpory na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, činí:
– Bulharsko: 263 EUR,
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– Řecko: 594 EUR na 300 000 hektarů 
a 342,85 EUR na zbývajících 
70 000 hektarů,
– Španělsko: 1 039 EUR,
– Portugalsko: 556 EUR.
3. Pokud plocha osetá bavlnou, na kterou 
lze poskytnout podporu, v daném 
členském státě a v daném roce přesáhne 
základní plochu stanovenou v odstavci 1, 
sníží se podpora uvedená v odstavci 2 pro 
daný členský stát poměrně k překročení 
základní plochy.
U Řecka se však poměrné snížení použije 
na částku podpory stanovené pro část 
vnitrostátní základní plochy tvořené 
70 000 hektary tak, aby byla dodržena 
celková částka 202,2 milionů EUR.
4. Podrobná prováděcí pravidla k tomuto 
článku se stanoví postupem podle čl. 128 
odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 697
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 vypouští se
Schválené meziodvětvové organizace

1. Pro účely tohoto oddílu se „schválenou 
meziodvětvovou organizací“ rozumí 
právní subjekt složený ze zemědělců 
pěstujících bavlnu a nejméně jedné 
vyzrňovací stanice, provádějící činnosti 
jako: 
– pomoc při koordinaci lepšího způsobu 
uvádění bavlny na trh, zejména 
prostřednictvím výzkumných studií a 
průzkumu trhu,
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– vypracovávání vzorových smluv 
slučitelných s pravidly Společenství,
– orientaci produkce na produkty, které 
jsou lépe přizpůsobeny potřebám trhu a 
poptávce spotřebitelů, zejména v otázkách 
jakosti a ochrany spotřebitele,
– aktualizaci metod a prostředků 
zlepšování jakosti produktu,
– rozvíjení marketingových strategií na 
podporu odvětví bavlny prostřednictvím 
systémů certifikace jakosti.
2. Členský stát, na jehož území jsou 
vyzrňovací stanice usazeny, schválí 
meziodvětvové organizace, které splňují 
kritéria, jež budou přijata postupem podle
čl. 128 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 698
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 81 vypouští se
Platba podpory

1. Zemědělcům se poskytuje podpora na 
hektar, na který lze poskytnout podporu, 
podle článku 79.
2. Zemědělcům, kteří jsou členy schválené 
meziodvětvové organizace, se poskytuje 
podpora na hektar, na který lze
poskytnout podporu, v rámci základní 
plochy stanovené v čl. 79 odst. 1, zvýšená 
o částku 3 EUR.

Or. es
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Pozměňovací návrh 699
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje nejvýše na pět po 
sobě jdoucích let od hospodářského roku, 
v němž bylo dosaženo prahu 50 % 
uvedeného v odstavci 1, avšak nejpozději 
za hospodářský rok 2013/14.

2. Podpora se poskytuje do hospodářského 
roku 2013/14.

Or. it

Odůvodnění

E’ necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 
necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Pozměňovací návrh 700
Sergio Berlato 

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje nejvýše na pět po 
sobě jdoucích let od hospodářského roku, 
v němž bylo dosaženo prahu 50 % 
uvedeného v odstavci 1, avšak nejpozději 
za hospodářský rok 2013/14.

2. Podpora se poskytuje do hospodářského 
roku 2013/14.

Or. it

Odůvodnění

È necessario prolungare sino al 2013/14 l’attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte alle 



AM\740091CS.doc 25/47 PE412.069v01-00

CS

necessità di adeguamento conseguenti allaristrutturazione.  

Pozměňovací návrh 701
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra 

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje nejvýše na pět po 
sobě jdoucích let od hospodářského roku, 
v němž bylo dosaženo prahu 50 % 
uvedeného v odstavci 1, avšak nejpozději 
za hospodářský rok 2013/14.

2. Podpora se poskytuje do hospodářského 
roku 2013/14.

Or. it

Odůvodnění

E' necessario prolungare sino al 2013/14 l'attuale regime di aiuto comunitario ai produttori 
di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, per gli Stati membri che hanno concesso 
l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50% 
almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento 
(CE) n. (CE) n. 318/2006, senza il limite di periodo massimo di cinque anni, per fare fronte
alle necessità di adeguamento  conseguenti alla ristrutturazione.

Pozměňovací návrh 702
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 4 a (nový) – čl. 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 4 a
PRÉMIE PRO BÍLKOVINNÉ PLODINY

Článek 84a
Oblast působnosti

Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují bílkovinné plodiny, v souladu s 
podmínkami stanovenými v tomto článku. 
Bílkovinné plodiny zahrnují:
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– hrách kódu KN 0713 10;
– koňský bob kódu KN 0713 50;
– vlčí bob kódu KN ex 1209 29 50;
– vojtěšku a směsi vojtěšky a trávy;
– jetel a krmný jetel.

Or. de

Odůvodnění

Aus Gründen der Ernährungssicherung und des Umwelt- und Klimaschutzes sollte die 
Tierproduktion in Europa ihre Abhängigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln verringern. 
Dies kann durch den Anbau betriebseigener Eiweißpflanzen erfolgen. Aufgrund günstiger 
Importmöglichkeiten wurden Züchtung und Innovation bei den Anbauverfahren von 
Eiweißpflanzen jedoch jahrelang vernachlässigt. Um nun die Entwicklung neuer Sorten und 
verbesserter Anbauverfahren anzuregen, soll die Prämie für Eiweißpflanzen um drei Jahre 
verlängert, der Anwendungsbereich erweitert  und der Prämienbetrag erhöht werden.

Pozměňovací návrh 703
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 4 a (nový) – čl. 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84b
Částka a způsobilost pro podporu

Podpora činí 80 EUR na hektar koňského 
bobu, vlčího bobu a hrachu sklizených po 
stadiu mléčné zralosti. Pro produkty 
pěstované na plochách, které jsou zcela 
osety a obdělávány v souladu s místními 
normami, ale které nedosahují stadia 
mléčné zralosti z důvodu výjimečných 
klimatických podmínek uznaných 
dotyčným členským státem, lze však 
nadále poskytnout podporu pod 
podmínkou, že dotyčné plochy nejsou 
využívány k jinému účelu do uvedeného 
stadia růstu.
Pro výsev jetele a vojtěšky činí prémie 80 
EUR u ploch kosených nejméně dvakrát 
ročně, jejichž produkty jsou používány 
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jako krmivo.  

Or. de

Pozměňovací návrh 704
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 4 a (nový) – čl. 84 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84c
Plocha

(1) Stanoví se tak maximální zaručená 
plocha 2 000 000 ha, na kterou lze 
poskytnout podporu.
(2) Pokud plocha, pro kterou je žádáno 
o podporu, je větší než maximální 
zaručená plocha, je plocha na zemědělce, 
pro kterou je žádáno o podporu, poměrně 
snížena pro příslušný rok postupem podle 
čl. 144 odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 705
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě použití čl. 56 odst. 1 nebo čl. 
117 odst. 1 během období uvedeného ve 
zmíněných ustanoveních lze za podmínek 
stanovených v tomto oddíle poskytnout 
přechodnou podporu na plochu 
zemědělcům produkujícím rajčata, která 
jsou dodávána ke zpracování.

vypouští se

2. V případě použití čl. 56 odst. 2 nebo čl. 
117 odst. 2 během období uvedeného 
v daných ustanoveních lze za podmínek 
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stanovených v tomto oddíle poskytnout 
přechodnou podporu na plochu 
zemědělcům produkujícím jeden nebo více 
druhů ovoce a zeleniny uvedené v čl. 56 
odst. 2 třetím pododstavci, které určí 
členské státy a které jsou dodávány ke 
zpracování.

Or. it

Pozměňovací návrh 706
Sergio Berlato 

Návrh nařízení
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě použití čl. 56 odst. 1 nebo čl. 
117 odst. 1 během období uvedeného ve 
zmíněných ustanoveních lze za podmínek 
stanovených v tomto oddíle poskytnout 
přechodnou podporu na plochu 
zemědělcům produkujícím rajčata, která 
jsou dodávána ke zpracování.

vypouští se

2. V případě použití čl. 56 odst. 2 nebo čl. 
117 odst. 2 během období uvedeného 
v daných ustanoveních lze za podmínek 
stanovených v tomto oddíle poskytnout 
přechodnou podporu na plochu 
zemědělcům produkujícím jeden nebo více 
druhů ovoce a zeleniny uvedené v čl. 56 
odst. 2 třetím pododstavci, které určí 
členské státy a které jsou dodávány ke 
zpracování.

Or. it

Odůvodnění

Soppressione dell'articolo 56
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Pozměňovací návrh 707
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
výši podpory na hektar, na němž se pěstují 
rajčata a jednotlivé druhy ovoce 
a zeleniny uvedené v čl. 56 odst. 2 třetím 
pododstavci.

vypouští se

2. Celková výše plateb v žádném případě 
nepřekročí strop stanovený podle čl. 53 
odst. 2 nebo článku 117.
3. Podpora se poskytuje pouze na plochy, 
na jejichž produkci se vztahuje smlouva 
o zpracování na jeden z výrobků 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. j) nařízení 
(ES) č. 1234/2007.
4. Poskytnutí podpory Společenství mohou 
členské státy podřídit dalším objektivním a 
nediskriminačním kritériím, včetně 
podmínky členství zemědělců v organizaci 
producentů nebo v seskupení producentů 
uznaných podle článku 125b nebo článku 
125d nařízení (ES) č. 1234/2007.

Or. it

Pozměňovací návrh 708
Sergio Berlato 

Návrh nařízení
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
výši podpory na hektar, na němž se pěstují 
rajčata a jednotlivé druhy ovoce 
a zeleniny uvedené v čl. 56 odst. 2 třetím 
pododstavci.

vypouští se
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2. Celková výše plateb v žádném případě 
nepřekročí strop stanovený podle čl. 53 
odst. 2 nebo článku 117.
3. Podpora se poskytuje pouze na plochy, 
na jejichž produkci se vztahuje smlouva 
o zpracování na jeden z výrobků 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. j) nařízení 
(ES) č. 1234/2007.
4. Poskytnutí podpory Společenství mohou 
členské státy podřídit dalším objektivním a 
nediskriminačním kritériím, včetně 
podmínky členství zemědělců v organizaci 
producentů nebo v seskupení producentů 
uznaných podle článku 125b nebo článku 
125d nařízení (ES) č. 1234/2007.

Or. it

Odůvodnění

Soppressione de ll'articolo 56

Pozměňovací návrh 709
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Přechodná podpora na plochu se použije 
během období, které skončí 31. prosince 
2012, pro jahody kódu KN 0810 10 00 
a maliny kódu KN 0810 20 10 dodávané ke 
zpracování. 

1) Přechodná podpora na plochu se použije 
během období, které skončí 31. prosince 
2012, pro jahody kódu KN 0810 10 00 
a maliny kódu KN 0810 20 10 dodávané ke 
zpracování. Poskytování podpory na 
přechodnou dobu může být prodlouženo 
až do roku 2015.

Or. pl

Odůvodnění

Celem płatności przejściowej było ułatwienie dostosowań sektora do nowych warunków 
rynkowych związanych m.in. z rosnącą konkurencją ze strony państw trzecich. Biorąc pod 
uwagę obecne i przewidywane uwarunkowania tego sektora (np.: rosnące koszty zbioru, ceny 
energii, ale także aspekty społeczne i regionalne - koncentracja produkcji w kilku regionach o 
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wysokiej skali bezrobocia), a w szczególności uwzględniając cały kontekst przeglądu systemu 
płatności, zasadne wydaje się rozważenie możliwości nadania temu wsparciu bardziej 
długoterminowego charakteru. 

Pozměňovací návrh 710
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvláštní podpora pro skořápkové 
ovoce
V případě skořápkového ovoce jsou 
specifické platby zachovány až do roku 
2013, v souladu s články 83 až 86 nařízení 
1782/2003.

Or. es

Pozměňovací návrh 711
Neil Parish 

Návrh nařízení
Oddíl 7 – čl. 88 až 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 7 vypouští se
PRÉMIE NA SKOPOVÉ A KOZÍ MASO
(celý oddíl)

Or. en

Odůvodnění

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Pozměňovací návrh 712
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Návrh nařízení
Oddíl 7 – čl. 88 až 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 7 vypouští se
PRÉMIE NA SKOPOVÉ A KOZÍ MASO
(celý oddíl)

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 713
Mairead McGuinness 

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Na podporu chovu ovcí v EU, který je 
vážně ohrožen, je nutno učinit specifická 
opatření. Musí být uplatněna doporučení 
uvedená v usnesení EP ze dne 19. června 
2008 o budoucnosti chovu ovcí a koz 
v Evropě.
_______

P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Pozměňovací návrh 714
Liam Aylward 

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zavedení povinného systému 
označování výrobků z ovčího masa na 
úrovni EU a etikety platné v celé EU.

Or. en

Odůvodnění

An EU labelling system for sheep-meat products would  allow consumers to distinguish 
between EU products and those from third countries and would ensure that consumers are 
fully aware as to the place of origin of the product.

Pozměňovací návrh 715
Neil Parish 

Návrh nařízení
Section 8 – Articles 97 à 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 8 vypouští se
PLATBY PRO HOVĚZÍ A TELECÍ 
MASO
(celý oddíl)

Or. en

Odůvodnění

It is important that aid granted under this article does not become permanent in view of the 
next financial perspectives that have yet to be decided and also that approval of any aid 
should be done so as to avoid competitive distortions between member states.
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Pozměňovací návrh 716
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith 

Návrh nařízení
Section 8 – Articles 97 à 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 8 vypouští se
PLATBY PRO HOVĚZÍ A TELECÍ 
MASO
(celý oddíl)

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 717
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 1 – oddíl 8 a (nový) – čl. 108 a až 108 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 8 A
PODPORA PRO TABÁK

Článek 108a
Oblast působnosti

Pro sklizňové roky do roku 2010, 2011 a 
2012 lze poskytovat podporu zemědělcům, 
kteří produkují surový tabák označený 
kódem KN 2401, za podmínek 
stanovených v této kapitole.

Článek 108b
Způsobilost pro podporu

Podpora se přiděluje zemědělcům, kterým 
byla vyplacena prémie na tabák podle 
nařízení (EHS) č. 2075/92 v kalendářních 



AM\740091CS.doc 35/47 PE412.069v01-00

CS

letech 2000, 2001 a 2002, a zemědělcům, 
kteří obdrželi produkční kvóty na tabák v 
období mezi 1. lednem 2001 a 31. 
prosincem 2005. Vyplacení podpory 
podléhá těmto podmínkám:
a) tabák pochází z pěstitelské oblasti 
uvedené v příloze II nařízení Komise (ES) 
č. 2848/98;  
b) nároky na kvalitu stanovené nařízením 
(ES) č. 2848/98 jsou splněny;
c) na základě smlouvy o pěstování dodává 
producent tabákové listy prvnímu 
zpracovateli;.
d) dbá se na to, aby se zajistil rovný 
přístup k zemědělcům, a/nebo podle 
objektivních kritérií, jako je rozmístění 
pěstitelů tabáku v oblasti vhodné pro cíl 
číslo 1 nebo produkce odrůd určité 
jakosti.

Článek 108c
Částky

Maximální částka celkového příspěvku, 
zahrnující rovněž částky, které mají být 
převedeny do Tabákového fondu 
Společenství podle článku 111, je 
stanovena takto:

(v milionech EUR)

2010 – 2012
Německo 21 287
Španělsko 70 599
Francie 48 217
Itálie (kromě 
regionu Apůlie)

189 366

Portugalsko 8 468
2009 – 2012

Maďarsko p.m.
Bulharsko p.m.
Rumunsko p.m.
Polsko p.m.

Článek 108d
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Převod do Tabákového fondu 
Společenství

Částka ve výši 5 % za kalendářní roky 
2010 až 2012 z podpory poskytnuté podle 
této kapitoly se použije na financování 
informačních akcí v rámci Tabákového 
fondu Společenství, jak je stanoveno 
v článku 13 nařízení (EHS) č. 2075/92.

Or. el

Odůvodnění

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στην εκθέση Berlatto για το Κοινοτικό Ταμείο Kαπνού, 
την διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης του καπνού μέχρι το 2003.  Συνεπώς 
κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στα καθεστώτα ενίσχυσης της παρούσας πρότασης, νέο 
τμήμα όπου θα προβλέπονται αναλυτικά οι διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης του καπνού 
μέχρι το 2013, όπως άλλωστε συμβαίνει για τα υπόλοιπα καθεστώτα ενίσχησης της παρούσας 
πρότασης.

Pozměňovací návrh 718
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Všechny nové členské státy budou 
moci režim jednotné platby na plochu 
využívat do 31. prosince 2013. Nové 
členské státy oznámí Komisi svůj záměr 
ukončit používání tohoto režimu do 
1. srpna posledního roku použitelnosti.

(3) Všechny nové členské státy budou 
moci režim jednotné platby na plochu 
využívat do 31. prosince 2013. Režim 
jednotné platby na plochu je ovšem, po 
zavedení případných úprav, možné 
zachovat v nových členských státech jako 
jednu z možností i po roce 2013. Nové 
členské státy oznámí Komisi svůj záměr 
ukončit používání tohoto režimu do 
1. srpna posledního roku použitelnosti.

Or. pl

Odůvodnění

Dotychczasowe ustalenia, w tym ustalenia techniczne ze służbami Komisji Europejskiej, 
wskazują na zgodność systemu jednolitej płatności obszarowej z kryteriami WTO (Green 
Box). System jednolitej płatności obszarowej sprawdził się w nowych państwach 
członkowskich. Z uwagi na fakt, iż roztrzygnięcia dotyczące kształtu i wysokości płatności 
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bezpośrednich po 2013 jeszcze nie zapadły, zasadnym jest uwzględnienie systemu jednolitej 
płatności obszarowej jako jednej z opcji do zastosowania po 2013 roku.

Pozměňovací návrh 719
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski 

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po konci doby použitelnosti režimu 
jednotné platby na plochu budou 
uplatňovány přímé platby podle 
odpovídajících pravidel Společenství a na 
základě kvantitativních ukazatelů, jako 
jsou základní plochy, stropy prémií a 
maximální zaručená množství, blíže 
určených v aktu o přistoupení a 
následných právních předpisech 
Společenství pro jednotlivé přímé platby. 
Následně se použijí procentní podíly 
stanovené v článku 110 tohoto nařízení 
pro odpovídající roky.

4. Po konci doby použitelnosti režimu 
jednotné platby na plochu bude použit 
stejný režim jednotné přímé platby jako 
v ostatních členských státech.

Or. pl

Odůvodnění

Wprowadzenie jednolitej podstawowej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich  byłoby rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym 
stopniu odpowiadałoby zadaniom Wspólnoty i celom WPR niż ma to miejsce obecnie.

Pozměňovací návrh 720
Evgeni Kirilov 

Návrh nařízení
Článek 112 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 112a
Vnitrostátní rezerva

1. Členské státy uplatňující režim 
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jednotné platby na plochu vytvoří 
vnitrostátní rezervu, kterou tvoří rozdíl 
mezi stropem stanoveným v příloze VIIIa 
a celkovou hodnotou přímých plateb 
uskutečněných v daném roce. 
2. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby uskutečnily platby zaměřené 
na uplatňování opatření uvedených 
v článku 68, a to podle objektivních 
kritérií a tak, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení mezi zemědělci a aby se 
zabránilo porušování tržních zásad a 
narušování hospodářské soutěže. 

Or. en

Odůvodnění

Having in mind that the new Member States applying the SAPS do not have a national reserve 
a solution could be found in using the unutilized funds from the national direct payments 
envelope. These funds can form a reserve which might be used for measures under the revised 
art. 69 of Regulation 1782/2003. 

Pozměňovací návrh 721
Hynek Fajmon 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1 ledna 2011.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Bogdan Golik  

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
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přílohy II se použijí od 1 ledna 2011. se použijí od 1. ledna 2011;

Or. pl

Odůvodnění

Pełne wdrożenie zasady wzajemniej zgodności w obszarze C w nowych państwach 
członkowskich powinno zostać zsynchronizowane z procesem dochodzenia do pełnych 
płatnośc. Spełnienie wymogów związanych z dobrostanem zwierząt wymaga poniesienia przez 
gospodarstwa rolne w tych krajach istotnych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te powinny 
zostać rozłożone w czasie. Dodatkowo sektor produkcji zwierzęcej w nowych państwach 
członkowskich przechodzi przemiany restrukturyzacyjne polegające na szybkim spadku liczby 
gospodarstw prowadzących chów zwierząt.

Pozměňovací návrh 723
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1 ledna 2011.

b) požadavky uvedené v bodě B 
přílohy II se použijí od 1. ledna 2011;

Or. en

Odůvodnění

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.

Pozměňovací návrh 724
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2016.

Or. en



PE412.069v01-00 40/47 AM\740091CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 725
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2013.

Or. pl

Pozměňovací návrh 726
Hynek Fajmon 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2013.

Or. en

Odůvodnění

The on-going restructuring of the animal production sector in NMS must be taken into 
account, and the fact that NMS will not reach the full level of direct payment earlier than 
2013.

Pozměňovací návrh 727
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1 ledna 2014.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2014.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 728
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1 ledna 2014.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1 ledna 2014, avšak 
požadavky uvedené v bodě C se v případě 
Rumunska a Bulharska použijí až od roku 
2016.

Or. ro

Odůvodnění

România şi Bulgaria vor atinge plafonul de 100%plăţi directe la 1.01.2016 şi este echitabil 
ca atunci să fie şi termenul pentru aplicarea completă a pachetului de eco-condiţionalitate.

Pozměňovací návrh 729
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1 ledna 2014.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2016.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 731
Czesław Adam Siekierski, Maria Petre, Béla Glattfelder 

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Alyn Smith 

Návrh nařízení
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od rozpočtového roku 2011 bude 
přidělována částka 484 milionů EUR jako 
dodatečná podpora Společenství pro 
opatření v oblastech produkce tabáku 
prováděná v rámci programů rozvoje 
venkova, které jsou financovány EZFRV, 
těm členským státům, ve kterých 
producenti tabáku obdrželi podporu podle 
nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 v letech 
2000, 2001 a 2002.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The European taxpayer should not be subsidising tobacco production.
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Pozměňovací návrh 733
Ioannis Gklavakis 

Návrh nařízení
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od rozpočtového roku 2011 bude 
přidělována částka 484 milionů EUR jako 
dodatečná podpora Společenství pro 
opatření v oblastech produkce tabáku 
prováděná v rámci programů rozvoje 
venkova, které jsou financovány EZFRV, 
těm členským státům, ve kterých 
producenti tabáku obdrželi podporu podle 
nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 v letech 
2000, 2001 a 2002.

vypouští se

Or. el

Odůvodnění

Το παρόν άρθρο διαγράφεται ώστε να υπάρχει συμβατότητα με το νέο Τμήμα 9 του παρόντος 
Kανονισμού  όπου προβλέπει αναλυτικές διατάξεις για το καθεστώς ενίσχυσης καπνού.

Pozměňovací návrh 734
Katerina Batzeli 

Návrh nařízení
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od rozpočtového roku 2011 bude
přidělována částka 484 milionů EUR jako 
dodatečná podpora Společenství pro 
opatření v oblastech produkce tabáku 
prováděná v rámci programů rozvoje 
venkova, které jsou financovány EZFRV,
těm členským státům, ve kterých 
producenti tabáku obdrželi podporu podle 
nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 v letech 
2000, 2001 a 2002.

Od rozpočtového roku 2011 může být, 
výhradně na základě volby členských 
států, přidělována částka maximálně 484 
milionů EUR jako dodatečná podpora 
Společenství pro opatření v oblastech 
produkce tabáku v dotyčných členských 
státech prováděná v rámci programů 
rozvoje venkova, které jsou financovány 
EZFRV. Pokud se k tomuto kroku 
rozhodnou, mohou k těmto převodům 
přistoupit pouze ty členské státy, ve 
kterých producenti tabáku obdrželi 
podporu podle nařízení Rady (EHS) č. 
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2075/92 v letech 2000, 2001 a 2002.

Or. el

Odůvodnění

Αιτιολόγηση: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της παραγωγής του καπνού που αναμένεται να 
συνεχιστεί στις καπνοπαραγωγές περιφέρειες, δεν δικαιολογείται η χρηματοδοτική μεταφορά 
του 50% των άμεσων πληρωμών του τομέα στον δεύτερο πυλώνα (II) της Αγροτικής Ανάπτυξης 
μετά το 2010. προτείνεται  κατά συνέπεια το κάθε κράτος μέλος να έχει την δυνατότητα 
επιλογής του μέτρου αλλά και του τρόπου εφαρμογής του, προκειμένου οι καπνοπαραγωγοί και 
οι άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί να αντιμετωπιστούν σε ισότιμη βάση•

Pozměňovací návrh 735
Brian Simpson, Neil Parish 

Návrh nařízení – acte modificatif
Čl. 132 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 378/2007
Article 1  paragraphe 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Sazby odlišení použitelné na zemědělce, 
které vyplývají z použití článku 7 nařízení 
(ES) č. XXX/2008 (toto nařízení), minus 5 
procentních bodů se odečtou od sazby 
dobrovolného odlišení používané 
členskými státy při uplatňování odstavce 4 
tohoto článku. Odečítané procento i 
konečná sazba dobrovolného odlišení se 
rovnají 0 nebo jsou vyšší.

5. Sazby odlišení použitelné na zemědělce, 
které vyplývají z použití článku 7 nařízení 
(ES) č. XXX/2008 (toto nařízení), minus 5 
procentních bodů se odečtou od sazby 
dobrovolného odlišení používané 
členskými státy při uplatňování odstavce 4 
tohoto článku. Odečítané procento i 
konečná sazba dobrovolného odlišení se 
rovnají 0 nebo jsou vyšší. Žádné úpravy by 
ovšem neměly vést k celkovému snížení 
částky, která již byla poskytnuta na 
programy pro rozvoj venkova z EZFRV, 
jak je stanoveno ve formálním rozhodnutí 
Komise, jež je schvaluje.

Or. en

Odůvodnění

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.
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Pozměňovací návrh 736
Alyn Smith 

Návrh nařízení – acte modificatif
Čl. 132 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 378/2007
Article 1  paragraphe 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Sazby odlišení použitelné na zemědělce, 
které vyplývají z použití článku 7 nařízení 
(ES) č. XXX/2008 (toto nařízení), minus 5 
procentních bodů se odečtou od sazby 
dobrovolného odlišení používané 
členskými státy při uplatňování odstavce 4 
tohoto článku. Odečítané procento i 
konečná sazba dobrovolného odlišení se 
rovnají 0 nebo jsou vyšší.

5. Sazby odlišení použitelné na zemědělce, 
které vyplývají z použití článku 7 nařízení 
(ES) č. XXX/2008 (toto nařízení), minus 5 
procentních bodů se odečtou od sazby 
dobrovolného odlišení používané 
členskými státy při uplatňování odstavce 4 
tohoto článku. Odečítané procento i 
konečná sazba dobrovolného odlišení se 
rovnají 0 nebo jsou vyšší. Žádné úpravy by 
ovšem neměly vést k celkovému snížení 
částky, která již byla poskytnuta na 
programy pro rozvoj venkova z EZFRV, 
jak je stanoveno ve formálním rozhodnutí 
Komise, jež je schvaluje.

Or. en

Odůvodnění

It would be perverse if the proposed changes to modulation led to a funding cut in the rural 
development programmes of one or more Member States, when the overriding objective was 
to increase the amount of available funds to address the new environmental challenges. This 
safeguard is therefore necessary given the complex set of parameters which determine the 
overall modulation yield.

Pozměňovací návrh 737
Bogdan Golik 

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Články 66, 67, 68, 68a, 69, čl. 70 odst. 1 
písm. a) a kapitoly 1 (pšenice tvrdá), 2 
(prémie na bílkovinné plodiny), 4 (platba 
na plochu pro skořápkové ovoce), 5 
(energetické plodiny), 9 (podpora pro 
osivo), 10 (platba na plochu pro plodiny na 
orné půdě), 10b (podpora pro olivové 
háje), 10c (podpora pro tabák) a 10d 
(platby pro chmel) hlavy IV uvedeného 
nařízení se však nadále použijí pro rok 
2009. 

Články 66, 67, 68, 68a, 69, čl. 70 odst. 1 
písm. a) a kapitoly 1 (pšenice tvrdá), 2 
(prémie na bílkovinné plodiny), 4 (platba 
na plochu pro skořápkové ovoce), 5 
(energetické plodiny), 9 (podpora pro 
osivo), 10 (platba na plochu pro plodiny na 
orné půdě), 10b (podpora pro olivové 
háje), 10c (podpora pro tabák) a 10d 
(platby pro chmel) hlavy IV uvedeného 
nařízení se však nadále použijí pro rok 
2009. Nadále platí kapitola 8 (energetické 
plodiny).

Or. pl

Odůvodnění

Dopłaty do upraw roślin energetycznych powinny zostać utrzymane. Realizacja przyjętego 
przez Wspólnotę celu dotyczącego zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
będzie trudna bez kontynuacji udzielanego dotychczas wsparcia finansowego do upraw roślin 
energetycznych.

Pozměňovací návrh 738
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 66, 67, 68, 68a, 69, čl. 70 odst. 1 
písm. a) a kapitoly 1 (pšenice tvrdá), 2 
(prémie na bílkovinné plodiny), 4 (platba 
na plochu pro skořápkové ovoce), 5 
(energetické plodiny), 9 (podpora pro 
osivo), 10 (platba na plochu pro plodiny na 
orné půdě), 10b (podpora pro olivové 
háje), 10c (podpora pro tabák) a 10d 
(platby pro chmel) hlavy IV uvedeného 
nařízení se však nadále použijí pro rok 
2009.

Články 66, 67, 68, 68a, 69, čl. 70 odst. 1 
písm. a) a kapitoly 1 (pšenice tvrdá), 2 
(prémie na bílkovinné plodiny), 4 (platba 
na plochu pro skořápkové ovoce), 5 
(energetické plodiny), 9 (podpora pro 
osivo), 10 (platba na plochu pro plodiny na 
orné půdě), 10c (podpora pro tabák) a 10d 
(platby pro chmel) hlavy IV uvedeného 
nařízení se však nadále použijí pro rok 
2009.

Or. es

Odůvodnění

La ayuda acoplada al olivar debe desacoplarse desde 2009, sin periodo transitorio.
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Pozměňovací návrh 739
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth 

Návrh nařízení
Článek 133 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133a
Studie nákladů spojených s dodržováním 

předpisů
Komise vypracuje studii, v níž zhodnotí 
skutečné náklady, které zemědělcům 
vzniknou při dodržování právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí, 
dobrých životních podmínek zvířat a 
bezpečnosti potravin, jež překračují rámec 
norem použitelných pro dovážené 
výrobky. Tyto právní předpisy zahrnují 
mimo jiné nařízení a směrnice přílohy II, 
které tvoří základ systému podmíněnosti, a 
normy definované jako „dobrý zemědělský 
a ekologický stav“ přílohy III, jenž je také 
součástí požadavků týkajících se 
podmíněnosti. 
Studie posoudí náklady spojené 
s dodržováním výše uvedených předpisů 
ve všech členských státech. Tyto náklady 
se mohou mezi jednotlivými členskými 
státy, či dokonce mezi oblastmi ležícími 
v jednom členském státě, lišit v závislosti 
na jejich rozdílných klimatických, 
geologických, výrobních, hospodářských a 
sociálních rysech. 

Or. en

Odůvodnění

The European Parliament repeatedly voiced its position (T6-0598/2007and T6-0093/2008) 
that direct payments should be further rationalized after 2013 by making the height of these 
payments dependent on the actual costs of compliance with EU legislation that goes beyond 
the standards that import products are subject to. The results of the pilot can serve as a basis 
for putting into practice a rationalization of agricultural payments after 2013. Moreover, the 
results will help the EU to justify its agricultural payments within the framework of the WTO, 
as well as to its own citizens. 


