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Pozměňovací návrh 111
Britta Reimers

Návrh nařízení
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. de

Odůvodnění

V Evropě orientované na svobodné tržní hospodářství by bylo lepší jak pro zemědělce, tak pro 
spotřebitele, kdyby se zemědělství osvobodilo od závislosti na způsob Velkého bratra. Komise 
se ve svém návrhu bohužel tímto směrem nevydala a systematicky ruší subvence. Namísto 
toho se rozšiřují stávající struktury s větší měrou administrativní zátěže, která vede k vyšším 
výdajům ze strany žadatelů i členských států.

Pozměňovací návrh 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Budoucnost SZP do 
roku 2020: Řešení problémů v oblasti 
potravin a přírodních zdrojů a územní 
problematiky“11  se zabývá potenciálními 
problémy, cíli a směry společné 
zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. 
Na základě diskuze o tomto sdělení by 
měla být SZP reformována s účinností od 
1. ledna 2014. Tato reforma by měla 
zahrnovat všechny hlavní nástroje SZP, 
včetně nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze 
dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví 

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Budoucnost SZP do 
roku 2020: Řešení problémů v oblasti 
potravin a přírodních zdrojů a územní 
problematiky“11  se zabývá potenciálními 
problémy, cíli a směry společné 
zemědělské politiky (SZP) po roce 2013.  
Na základě diskuze o tomto sdělení by 
měla být SZP reformována s účinností od 
1. ledna 2014. Tato reforma by měla 
zahrnovat všechny hlavní nástroje SZP, 
včetně nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze 
dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví 
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společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje 
nařízení (ES) č. 1782/2003. S ohledem na 
rozsah reformy je vhodné zrušit nařízení 
(ES) č. 73/2009 a nahradit je novým 
zněním. Reforma by rovněž měla co 
nejvíce zefektivnit a zjednodušit předpisy.

společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Reforma by 
měla zefektivnit a zjednodušit předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Budoucnost SZP do 
roku 2020: Řešení problémů v oblasti 
potravin a přírodních zdrojů a územní 
problematiky“  se zabývá potenciálními 
problémy, cíli a směry společné 
zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. 
Na základě diskuze o tomto sdělení by 
měla být SZP reformována s účinností od 
1. ledna 2014. Tato reforma by měla 
zahrnovat všechny hlavní nástroje SZP, 
včetně nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze 
dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje 
nařízení (ES) č. 1782/2003. S ohledem na 
rozsah reformy je vhodné zrušit nařízení 
(ES) č. 73/2009 a nahradit je novým 

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů „Budoucnost SZP do 
roku 2020: Řešení problémů v oblasti 
potravin a přírodních zdrojů a územní 
problematiky“  se zabývá potenciálními 
problémy, cíli a směry společné 
zemědělské politiky (SZP) po roce 2013.  
Na základě diskuze o tomto sdělení by 
měla být SZP reformována s účinností od 
1. ledna 2014. Tato reforma by měla 
zahrnovat všechny hlavní nástroje SZP, 
včetně nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze 
dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) 
č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje 
nařízení (ES) č. 1782/2003. S ohledem na 
rozsah reformy je vhodné zrušit nařízení 
(ES) č. 73/2009 a nahradit je novým 
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zněním. Reforma by rovněž měla co 
nejvíce zefektivnit a zjednodušit předpisy.

zněním. Reforma by rovněž měla 
zefektivnit a zjednodušit předpisy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 114
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nezbytné, aby existovala silná SZP 
zaštítěná rozpočtem, jehož je třeba k tomu, 
aby byl v období let 2007–2013 vytvářen 
reálný růst, s cílem umožnit Evropské unii 
kdykoli produkovat potřebné množství 
a různé druhy vysoce kvalitních potravin 
a napomáhat podpoře zaměstnanosti, dále 
zachovat a produkovat environmentální 
zboží, bojovat proti změně klimatu a dobře 
obhospodařovat území.  Navíc by SZP 
měla být založena na předpisech, které 
budou snadno srozumitelné zemědělcům, 
dalším zúčastněným stranám a obecně 
občanům s cílem zajistit průhlednost při 
provádění, poskytnout dozor a snížit 
provozovatelům a správcům náklady.

Or. pt

Pozměňovací návrh 115
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že je společná 
zemědělská politika v rozporu se zásadami 
jednotného trhu a principem zajištění 
rovných podmínek v rámci Evropské unie 
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a světových trhů pro všechny. Odporuje 
pravidlům hospodářské soutěže EU 
a pravidlům souvisejícím se všemi 
ostatními sektory, které se týkají státní 
podpory. Proto by měly být prostředky 
SZP vynaložené na přímé platby 
a nástroje pro řízení trhu výrazně sníženy 
a výjimky ze státní podpory a pravidel 
hospodářské soutěže by měly být zrušeny, 
což evropským zemědělcům umožní volně 
se podílet na hospodářské soutěži v rámci 
EU a světových trhů.

Or. en

Odůvodnění

Státní subvence by neměly sloužit k podpoře méně schopných zemědělských podniků na úkor 
těch schopnějších.

Pozměňovací návrh 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že je společná 
zemědělská politika v rozporu se zásadami 
jednotného trhu a principem zajištění 
rovných podmínek pro všechny v rámci 
Evropské unie. Odporuje pravidlům 
hospodářské soutěže EU a pravidlům 
souvisejícím se všemi ostatními sektory, 
které se týkají státní podpory. Proto by 
měly být prostředky SZP vynaložené na 
přímé platby a nástroje pro řízení trhu 
výrazně sníženy a výjimky ze státní 
podpory a pravidel hospodářské soutěže 
by měly být zrušeny. S cílem naplnit 
zásady jednotného trhu by mělo být 
financování z veřejných zdrojů v oblasti 
zemědělství zaměřeno výhradně na 
splnění cílů strategie Evropa 2020, což 
evropským zemědělcům umožní volně se 
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podílet na hospodářské soutěži v rámci 
EU a světových trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Provádění tohoto nařízení by mělo 
odpovídat cílům rozvojové spolupráce 
rámce politiky EU pro pomoc rozvojovým 
zemím při řešení problémů při 
zabezpečování potravin (COM (2010) 
127), přičemž by zvláštní pozornost měla 
být věnována zajištění té skutečnosti, že 
zavádění opatření SZP neohrozí výrobní 
kapacitu potravin a dlouhodobou 
potravinovou bezpečnost rozvojových zemí 
a schopnost těchto národů uživit sebe 
sama, za současného naplnění závazku 
politické soudržnosti v zájmu rozvoje, 
který stanoví článek 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Provádění tohoto nařízení by mělo 
odpovídat cílům rozvojové spolupráce 
rámce politiky EU pro pomoc rozvojovým 
zemím při řešení problémů při 
zabezpečování potravin (COM (2010) 
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127), přičemž by zvláštní pozornost měla 
být věnována zajištění té skutečnosti, že 
zavádění opatření SZP neohrozí výrobní 
kapacitu potravin a dlouhodobou 
potravinovou bezpečnost rozvojových zemí 
a schopnost těchto národů uživit sebe 
sama, za současného naplnění závazku 
politické soudržnosti v zájmu rozvoje, 
který stanoví článek 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o  každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků,  přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí,  každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,  pokud 
jde o  každoroční stanovování 
vnitrostátních stropů pro režim základní 
platby, přijetí pravidel pro žádosti 
o přiznání platebních nároků, přijetí 
opatření týkajících se navracení 
neaktivovaných platebních nároků do 
vnitrostátní rezervy, přijetí požadavků 
týkajících se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, přijetí pravidel pro postup 
schvalování a oznámení producentům 
souvisejících se schválením půdy a odrůd 
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nepovinné podpory vázané na produkci,
přijetí pravidel pro postup schvalování 
a oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel pro 
výpočet snížení částky zvláštní podpory 
pro bavlnu a přijetí pravidel týkajících se 
obecných oznamovacích požadavků. Tyto 
pravomoci by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

u zvláštní podpory pro bavlnu, stanovení 
pravidel pro výpočet snížení částky 
zvláštní podpory pro bavlnu, stanovení 
pravidel pro výpočet snížení částky 
zvláštní podpory pro bavlnu a  přijetí 
pravidel týkajících se obecných 
oznamovacích požadavků. Tyto pravomoci 
by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o  každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků,  přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí,  každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,  pokud 
jde o  každoroční stanovování 
vnitrostátních stropů pro režim základní 
platby, přijetí pravidel pro žádosti 
o přiznání platebních nároků, přijetí 
opatření týkajících se navracení 
neaktivovaných platebních nároků do 
vnitrostátní rezervy, přijetí požadavků 
týkajících se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
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zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci,
přijetí pravidel pro postup schvalování 
a oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel 
pro výpočet snížení částky zvláštní 
podpory pro bavlnu a přijetí pravidel 
týkajících se obecných oznamovacích 
požadavků. Tyto pravomoci by se měly 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci, 
stanovení pravidel pro výpočet snížení 
částky zvláštní podpory pro bavlnu a
přijetí pravidel týkajících se obecných 
oznamovacích požadavků. Tyto pravomoci 
by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o  každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků,  přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,  pokud 
jde o  každoroční stanovování 
vnitrostátních stropů pro režim základní 
platby, přijetí pravidel pro žádosti 
o přiznání platebních nároků, přijetí 
opatření týkajících se navracení 
neaktivovaných platebních nároků do 
vnitrostátní rezervy, přijetí požadavků 
týkajících se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
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postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí,  každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci,
přijetí pravidel pro postup schvalování 
a oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel 
pro výpočet snížení částky zvláštní 
podpory pro bavlnu a přijetí pravidel 
týkajících se obecných oznamovacích 
požadavků. Tyto pravomoci by se měly 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci, 
stanovení pravidel pro výpočet snížení 
částky zvláštní podpory pro bavlnu a
přijetí pravidel týkajících se obecných 
oznamovacích požadavků. Tyto pravomoci 
by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o  každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků,  přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,  pokud 
jde o  každoroční stanovování 
vnitrostátních stropů pro režim základní 
platby, přijetí pravidel pro žádosti 
o přiznání platebních nároků, přijetí 
opatření týkajících se navracení 
neaktivovaných platebních nároků do 
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požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí,  každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci,  
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup schvalování 
a oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel pro 
výpočet snížení částky zvláštní podpory 
pro bavlnu a přijetí pravidel týkajících se 
obecných oznamovacích požadavků. Tyto 
pravomoci by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

vnitrostátní rezervy, přijetí požadavků 
týkajících se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
nepovinných plateb vyplácených 
v oblastech s přírodními omezeními, 
každoroční stanovování stropu nepovinné 
platby pro mladé zemědělce, každoroční 
stanovování stropů u nepovinné podpory 
vázané na produkci, přijetí pravidel pro 
postup při posuzování a schvalování 
rozhodnutí v rámci nepovinné podpory 
vázané na produkci,  přijetí pravidel pro 
postup při posuzování a schvalování 
rozhodnutí v rámci nepovinné podpory 
vázané na produkci, přijetí pravidel pro 
postup schvalování a oznámení 
producentům souvisejících se schválením 
půdy a odrůd u dočasné zvláštní podpory 
pro bavlnu, stanovení pravidel pro výpočet 
snížení částky zvláštní podpory pro bavlnu 
a  přijetí pravidel týkajících se obecných 
oznamovacích požadavků. Tyto pravomoci 
by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek (5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
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provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o  každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků,  přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí,  každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování 
a schvalování rozhodnutí v rámci 
nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup schvalování
a oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel pro 
výpočet snížení částky zvláštní podpory 
pro bavlnu a přijetí pravidel týkajících se 
obecných oznamovacích požadavků. Tyto 
pravomoci by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,  pokud 
jde o  každoroční stanovování 
vnitrostátních stropů pro režim základní 
platby, přijetí pravidel pro žádosti 
o přiznání platebních nároků, přijetí 
opatření týkajících se navracení 
neaktivovaných platebních nároků do 
vnitrostátní rezervy, přijetí požadavků 
týkajících se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech 
s přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce a nové účastníky, každoroční 
stanovování stropů u nepovinné podpory 
vázané na produkci, přijetí pravidel pro 
postup při posuzování a schvalování 
rozhodnutí v rámci nepovinné podpory 
vázané na produkci, přijetí pravidel pro 
postup schvalování a oznámení 
producentům souvisejících se schválením 
půdy a odrůd u zvláštní podpory pro 
bavlnu, stanovení pravidel pro výpočet 
snížení částky zvláštní podpory pro bavlnu 
a  přijetí pravidel týkajících se obecných 
oznamovacích požadavků. Tyto pravomoci 
by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Moderní systémy udržitelného 
zemědělství je třeba považovat za 
průkopníky, což znamená, že zemědělské 
systémy spolu s postupy nad rámec 
základních pravidel podmíněnosti podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], které neustále  zlepšují řízení 
přírodních živin, koloběh vody 
a energetické toky s cílem snižovat škody 
na životním prostředí a plýtvání 
s neobnovitelnými zdroji, a zachovávat 
vysokou míru rozmanitosti, pokud jde 
o plodiny, chovná zvířata a přírodu, by 
měly být zásadami a cíli pro budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Systémy neudržitelného zemědělství, 
které užívají pěstitelské a chovatelské 
postupy, jež soustavně vážně porušují 
pravidla podmíněnosti, pokud jde o životní 
prostředí, veřejné zdraví a zdraví zvířat 
a rostlin, a to z důvodu nedostatečného 
řízení živin a následného znečištění vody, 
příliš vysoké koncentrace chovu na 
hektar, přílišné závislosti na vnějších 
zdrojích energie, pesticidech, 
antibioticích, přísunu vody a živin, by 
měly být z podpory ze strany SZP vyňaty;

Or. en
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Odůvodnění

Tyto ve své podstatě neudržitelné systémy přinášejí společnosti a rozpočtům SZP nebo EU 
další externalizované náklady a neměla by jim být poskytována podpora Společenství. Viz 
podmíněnost, jak ji stanoví hlava VI a příloha II nařízení (EU) č. […] [horizontální nařízení].

Pozměňovací návrh 126
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V řádně odůvodněných případech 
vyžadujících výjimečná řídící opatření by 
Komise měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty, pokud pro to 
existují závažné a naléhavé důvody a je 
nutno vyřešit naléhavé a neočekávané 
problémy, které se objeví v jednom nebo 
několika členských státech.

(6) V řádně odůvodněných případech 
vyžadujících výjimečná řídící opatření by 
Komise měla neprodleně přijmout 
příslušné akty v přenesené pravomoci, 
pokud pro to existují závažné a naléhavé 
důvody a je nutno vyřešit naléhavé 
a neočekávané problémy, které se objeví 
v jednom nebo několika členských státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možno zohlednit nové právní 
předpisy týkající se režimů podpory, které 
mohou být přijaty po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, měla by být za účelem 
změn seznamu režimů podpory, na které 
se toto nařízení vztahuje, na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že oblast působnosti je hlavním prvkem tohoto nařízení, musí být každá 
změna provedena v rámci řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 128
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možno zohlednit nové právní 
předpisy týkající se režimů podpory, které 
mohou být přijaty po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, měla by být za účelem 
změn seznamu režimů podpory, na které 
se toto nařízení vztahuje, na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Oblast působnosti je hlavním prvkem tohoto nařízení a její změny by měly být prováděny 
prostřednictvím základního právního aktu. 

Pozměňovací návrh 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možno zohlednit nové právní 
předpisy týkající se režimů podpory, které 
mohou být přijaty po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, měla by být za účelem 
změn seznamu režimů podpory, na které 
se toto nařízení vztahuje, na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 

vypouští se
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v souladu s článkem 290.

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem určení kritérií pro 
stanovení převahy trav a jiných zelených 
pícnin, pokud jde o trvalé travní porosty.  
Nařízení stanoví rámec, v němž budou 
členské státy definovat minimální činnost 
prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin, a kritérií, která 
musí zemědělci splňovat, aby mohla být 
jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu ve stavu vhodném pro produkci 
považována za splněnou.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se změnami navrženými pro článek 4.

Pozměňovací návrh 131
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem určení kritérií pro 
stanovení převahy trav a jiných zelených 
pícnin, pokud jde o trvalé travní porosty.  
Nařízení stanoví rámec, v němž budou 
členské státy definovat minimální činnost 
prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
a pro pěstování plodin, a kritérií, která 
musí zemědělci splňovat, aby mohla být 
jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu ve stavu vhodném pro produkci 
považována za splněnou.

Or. es

Odůvodnění

Klíčové otázky by měly být upraveny prostřednictvím základních aktů a nikoli aktů Komise 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem určení kritérií pro 
stanovení převahy trav a jiných zelených 
pícnin, pokud jde o trvalé travní porosty.  
Nařízení stanoví rámec, v němž budou 
členské státy definovat minimální činnost 
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přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin, a kritérií, která 
musí zemědělci splňovat, aby mohla být 
jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu ve stavu vhodném pro produkci 
považována za splněnou.

Or. es

Pozměňovací návrh 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové 
prvky a v zájmu zajištění ochrany práv 
příjemců by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy za účelem 
stanovení dalších definic týkajících se 
přístupu k podpoře podle tohoto nařízení,
stanovení rámce, v němž budou členské 
státy definovat minimální činnost 
prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin, a rovněž 
kritérií, která musí zemědělci splňovat, aby 
mohla být jejich povinnost udržovat 
zemědělskou plochu ve stavu vhodném pro 
produkci považována za splněnou, 
a kritérií pro stanovení převahy trav 
a jiných zelených pícnin, pokud jde 
o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin, 
a rovněž kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělskou plochu – tj. 
jakoukoli plochu orné půdy, trvalého 
travního porostu a pastvin nebo trvalých 
kultur – ve stavu vhodném k produkci 
považována za splněnou.

Or. it
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Pozměňovací návrh 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem dalších definic 
týkajících se přístupu k podpoře podle 
tohoto nařízení, stanovení rámce, v němž 
budou členské státy definovat minimální 
činnost prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin, a rovněž kritérií, 
která musí zemědělci splňovat, aby mohla 
být jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu, tzn. jakoukoli plochu orné půdy, 
trvalých travních porostů nebo trvalých 
kultur ve stavu vhodném k produkci 
považována za splněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem dalších definic 
týkajících se přístupu k podpoře podle 
tohoto nařízení, stanovení rámce, v němž 
budou členské státy definovat minimální 
činnost prováděnou na plochách přirozeně 
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přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin, a rovněž kritérií, 
která musí zemědělci splňovat, aby mohla 
být jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu, tzn. jakoukoli plochu orné půdy, 
trvalých pastvin nebo trvalých kultur ve 
stavu vhodném k produkci považována za 
splněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky a 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, stanovení rámce, 
v němž budou členské státy definovat 
minimální činnost prováděnou na plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném k pastvě nebo pro pěstování 
plodin, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu ve 
stavu vhodném pro produkci považována 
za splněnou, a kritérií pro stanovení 
převahy trav a jiných zelených pícnin, 
pokud jde o trvalé travní porosty, pastviny 
a trvalé kultury.

Or. en



PE491.238v01-00 22/163 AM\905018CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 137
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem zajistit, aby částky určené 
k financování SZP byly v souladu 
s ročními stropy stanovenými v čl. 16 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], je třeba zachovat možnost 
úpravy výše přímé podpory v kterémkoli 
kalendářním roce. Úprava přímých plateb 
by se měla vztahovat pouze na ty platby 
poskytované zemědělcům, které 
v příslušném kalendářním roce překročí 
částku 5 000 EUR. Vzhledem k výši 
přímých plateb poskytovaných 
zemědělcům v Bulharsku a Rumunsku 
v rámci uplatňování mechanismu 
postupného zavádění na všechny přímé 
platby poskytované v těchto členských 
státech by se měl uvedený nástroj finanční 
kázně používat v těchto členských státech 
až od 1. ledna 2016.

(11) S cílem zajistit, aby částky určené 
k financování SZP byly v souladu 
s ročními stropy stanovenými v čl. 16 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], je třeba zachovat možnost 
úpravy výše přímé podpory v kterémkoli 
kalendářním roce. Vzhledem k výši 
přímých plateb poskytovaných 
zemědělcům v Bulharsku a Rumunsku 
v rámci uplatňování mechanismu 
postupného zavádění na všechny přímé 
platby poskytované v těchto členských 
státech by se měl uvedený nástroj finanční 
kázně používat v těchto členských státech 
až od 1. ledna 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem zajistit, aby částky určené 
k financování SZP byly v souladu 
s ročními stropy stanovenými v čl. 16 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], je třeba zachovat možnost 
úpravy výše přímé podpory v kterémkoli 
kalendářním roce. Úprava přímých plateb 

(11) S cílem zajistit, aby částky určené 
k financování SZP byly v souladu 
s ročními stropy stanovenými v čl. 16 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], je třeba zachovat možnost 
úpravy výše přímé podpory v kterémkoli 
kalendářním roce. Úprava přímých plateb 
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by se měla vztahovat pouze na ty platby 
poskytované zemědělcům, které 
v příslušném kalendářním roce překročí 
částku 5 000 EUR. Vzhledem k výši 
přímých plateb poskytovaných 
zemědělcům v Bulharsku a Rumunsku 
v rámci uplatňování mechanismu 
postupného zavádění na všechny přímé 
platby poskytované v těchto členských 
státech by se měl uvedený nástroj finanční 
kázně používat v těchto členských státech 
až od 1. ledna 2016.

by se měla vztahovat pouze na ty platby 
poskytované zemědělcům, které 
v příslušném kalendářním roce překročí 
částku 5 000 EUR.

Or. bg

Pozměňovací návrh 139
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti 
a společnosti spravující sportovní hřiště). 
V zájmu lepšího zacílení podpor by 
členské státy neměly poskytovat přímé 
platby těmto fyzickým a právnickým 
osobám. Naproti tomu menší zemědělci na 
částečný úvazek přispívají přímo 
k životaschopnosti venkovských oblastí a 
z toho důvodu by měli mít možnost pobírat 
přímé platby.

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta fyzickým a právnickým 
osobám, jejichž podnikatelská činnost se 
nezaměřovala na zemědělskou činnost 
nebo se na ni zaměřovala pouze okrajově. 
V zájmu lepšího zacílení podpor a co 
největšího možného zohlednění 
vnitrostátní situace by měla být každému 
členskému státu svěřena odpovědnost za 
vypracování definice „aktivního 
zemědělce“. Díky tomu by členské státy 
přestaly poskytovat přímé platby 
subjektům, jako jsou dopravní 
společnosti, letiště, realitní společnosti, 
společnosti spravující sportovní hřiště,
kempy nebo těžební společnosti, pokud 
tyto subjekty nemohou prokázat, že 
splňují kritéria, jimiž je definován aktivní 
zemědělec. Ačkoli by členské státy měly 
rozhodnout, zda subjekty mohou být 
příjemci přímých plateb, není možné výše 
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uvedené subjekty současně vyloučit 
z přímých plateb v rámci EU. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby za 
účelem uchování rozmanitosti 
zemědělských činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 
lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 
fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 
lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 
fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby, 
důležitý zdroj dodatečných příjmů, 
zejména v oblastech s nevýhodnými 
přírodními podmínkami, který je klíčový, 
pokud jde o udržitelnost rodinného příjmu 
a hospodářské a sociální struktury těchto 
regionů.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 
lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 
fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště) nebo jejichž 
půda nebyla využívána pro zemědělské 
činnosti. V zájmu lepšího zacílení podpor 
by členské státy neměly poskytovat přímé 
platby těmto fyzickým a právnickým 
osobám, pokud jde o tento druh půdy. 
Naproti tomu menší zemědělci na částečný 
úvazek přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 



PE491.238v01-00 26/163 AM\905018CS.doc

CS

lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 
fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

lepšího zacílení podpor by členské státy
měly mít možnost neposkytovat přímé 
platby těmto fyzickým a právnickým 
osobám. Naproti tomu menší zemědělci na 
částečný úvazek přispívají přímo 
k životaschopnosti venkovských oblastí a 
z toho důvodu by měli mít možnost pobírat 
přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Přímé platby by měly být určeny jen 
pro zemědělce a nové účastníky ze všech 
odvětví, ať už je velikost jejich 
zemědělských podniků jakákoli, pokud 
jsou aktivními výrobci potravin nebo 
jiných zemědělských produktů a přispívají 
k udržitelnému využívání přírodních 
zdrojů;  investoři, kteří svůj kapitál 
vkládají do půdy, a společnosti, které 
nejsou aktivně zapojeny do zemědělské 
produkce nebo hospodaření s přírodními 
zdroji, jsou z přímých plateb vyňati.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 
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umožňuje členským státům, aby stanovily 
kritéria pro rozhodování, zda je 
zemědělská plocha zemědělského podniku 
považována za plochu využívanou 
převážně k zemědělské činnosti. S cílem 
ještě více zlepšit zaměřování přímých 
plateb by měl být posílen a rozšířen právní 
základ, na jehož principu členské státy 
a regiony vyloučí určité nezemědělské 
plochy z přímých plateb. Kromě 
rozhodování na základě kritérií jako jsou 
intenzita, povaha, doba trvání 
a načasování nezemědělské činnosti, by 
měly být členské státy a regiony schopny 
vyloučit také plochy, jež jsou součástí 
nezemědělské infrastruktury nebo nemají 
zemědělskou funkci.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné 
správou plateb malých částek by členské 
státy měly obecně přestat poskytovat přímé 
platby v případech, kdy by platba byla 
nižší než 100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury 
zemědělských ekonomik členských států 
značně liší a mohou se výrazně odchylovat 
od průměrné struktury zemědělského 
podniku v Unii, měly by mít členské státy 
možnost uplatňovat minimální prahové 
hodnoty odpovídající jejich konkrétní 
situaci. Vzhledem k velmi specifické 

vypouští se
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struktuře zemědělských podniků 
v nejvzdálenějších regionech a na 
menších ostrovech v Egejském moři by 
měly mít členské státy možnost 
rozhodnout, zda by měly být minimální 
prahové hodnoty uplatňovány na tyto 
regiony. Kromě toho by členské státy 
s přihlédnutím ke zvláštnostem struktury 
svých zemědělských odvětví měly mít 
možnost rozhodnout se pro uplatňování 
jednoho ze dvou typů minimálních 
prahových hodnot. Vzhledem k tomu, že 
by platby mohly být poskytovány 
zemědělcům s tzv. zemědělskými podniky 
„bez půdy“, nemělo by použití prahové 
hodnoty založené na hektarech žádný 
účinek. Na tyto zemědělce by se proto 
měla vztahovat minimální částka svázaná 
s podporou. V zájmu zajištění rovného 
zacházení se zemědělci v Bulharsku 
a Rumunsku, kde dochází k postupnému 
zavádění přímých plateb, by minimální 
prahové hodnoty měly vycházet 
z konečných částek, které mají být 
poskytovány na konci celého tohoto 
procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
300 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než dva hektary. 



AM\905018CS.doc 29/163 PE491.238v01-00

CS

Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
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plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou.
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou.

Or. bg

Pozměňovací návrh 148
James Nicholson, Julie Girling



AM\905018CS.doc 31/163 PE491.238v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Nový režim zaměřený konkrétně na 
malé zemědělce uznává důležitou úlohu 
více než tří třetin evropských výrobců 
potravin na částečný úvazek nebo těch, 
kteří pracují v částečně či zcela 
samozásobitelském zemědělství. Drobné 
zemědělství není nevýhodou ani 
ustupujícím druhem evropského 
zemědělství.  Naopak je každodenní 
realitou v mnoha členských státech 
Evropy a představuje přínos pro 
udržitelný rozvoj venkova a zaměstnanost. 
Z toho důvodu mají členské státy 
konstruktivně přispívat k jasnému 
definování těchto drobných zemědělců ve 
vlastních zemích a mají určit, co je třeba 
k tomu, aby tito s podporou SZP 
vykazovali spravedlivé příjmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory 
příjmů mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 

vypouští se
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Vzhledem k úsporám z rozsahu 
nepotřebují větší příjemci stejnou míru 
jednotné podpory, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Navíc mohou větší příjemci díky svému 
potenciálu přizpůsobit se fungovat s nižší 
mírou jednotné podpory. Je tedy 
spravedlivé zavést pro velké příjemce 
systém, kdy bude výše podpory postupně 
snižována a nakonec omezena, aby se 
zlepšilo rozdělování plateb mezi 
zemědělce. Tento systém by však měl brát 
do úvahy náročnost práce odměňované 
pevným platem, aby nedocházelo 
k nepřiměřeným dopadům na velké 
zemědělské podniky s vysokým počtem 
zaměstnanců. Tyto maximální limity by se 
neměly vztahovat na platby poskytované 
zemědělcům uplatňujícím zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, neboť by se tím mohly snížit 
užitečné cíle, které sledují. Aby bylo toto 
omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Odůvodnění

Navržené ustanovení brání zvyšování konkurenceschopnosti, jelikož podněcuje dělení 
zemědělských struktur a dává jasně najevo, že rozšiřování struktur je nežádoucí 
a nevyhnutelně bude mít neblahé účinky na produktivitu práce. Zasáhlo by také různé 
nevýdělečné organizace, neboť se jedná o nástroj, který slouží k podpoře příjmu a není 
patřičně orientován na potřebné. Navíc by vytvořilo další administrativní zátěž a bylo by 
problematické, pokud jde o zásadu rovného zacházení s příjemci.
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Pozměňovací návrh 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory 
příjmů mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu 
nepotřebují větší příjemci stejnou míru 
jednotné podpory, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Navíc mohou větší příjemci díky svému 
potenciálu přizpůsobit se fungovat s nižší 
mírou jednotné podpory. Je tedy 
spravedlivé zavést pro velké příjemce 
systém, kdy bude výše podpory postupně 
snižována a nakonec omezena, aby se 
zlepšilo rozdělování plateb mezi 
zemědělce. Tento systém by však měl brát 
do úvahy náročnost práce odměňované 
pevným platem, aby nedocházelo 
k nepřiměřeným dopadům na velké 
zemědělské podniky s vysokým počtem 
zaměstnanců. Tyto maximální limity by se 
neměly vztahovat na platby poskytované 
zemědělcům uplatňujícím zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, neboť by se tím mohly snížit 
užitečné cíle, které sledují. Aby bylo toto 
omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 

vypouští se
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rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory 
příjmů mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu 
nepotřebují větší příjemci stejnou míru 
jednotné podpory, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Navíc mohou větší příjemci díky svému 
potenciálu přizpůsobit se fungovat s nižší 
mírou jednotné podpory. Je tedy 
spravedlivé zavést pro velké příjemce 
systém, kdy bude výše podpory postupně 
snižována a nakonec omezena, aby se 
zlepšilo rozdělování plateb mezi 
zemědělce. Tento systém by však měl brát 
do úvahy náročnost práce odměňované 
pevným platem, aby nedocházelo 
k nepřiměřeným dopadům na velké 
zemědělské podniky s vysokým počtem 
zaměstnanců. Tyto maximální limity by se 
neměly vztahovat na platby poskytované 
zemědělcům uplatňujícím zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, neboť by se tím mohly snížit 
užitečné cíle, které sledují. Aby bylo toto 
omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 

vypouští se



PE491.238v01-00 36/163 AM\905018CS.doc

CS

být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory 
příjmů mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu 
nepotřebují větší příjemci stejnou míru 
jednotné podpory, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Navíc mohou větší příjemci díky svému 
potenciálu přizpůsobit se fungovat s nižší 
mírou jednotné podpory. Je tedy 
spravedlivé zavést pro velké příjemce 
systém, kdy bude výše podpory postupně 
snižována a nakonec omezena, aby se 
zlepšilo rozdělování plateb mezi 
zemědělce. Tento systém by však měl brát 
do úvahy náročnost práce odměňované 
pevným platem, aby nedocházelo 
k nepřiměřeným dopadům na velké 
zemědělské podniky s vysokým počtem 
zaměstnanců. Tyto maximální limity by se 
neměly vztahovat na platby poskytované 
zemědělcům uplatňujícím zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, neboť by se tím mohly snížit 
užitečné cíle, které sledují. Aby bylo toto 
omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 

vypouští se
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zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory 
příjmů mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu 
nepotřebují větší příjemci stejnou míru 
jednotné podpory, aby mohli účinně 
dosáhnout cíle, kterým je podpora příjmů. 
Navíc mohou větší příjemci díky svému 
potenciálu přizpůsobit se fungovat s nižší 
mírou jednotné podpory. Je tedy 
spravedlivé zavést pro velké příjemce 
systém, kdy bude výše podpory postupně 
snižována a nakonec omezena, aby se 
zlepšilo rozdělování plateb mezi 
zemědělce. Tento systém by však měl brát 
do úvahy náročnost práce odměňované 
pevným platem, aby nedocházelo 
k nepřiměřeným dopadům na velké 
zemědělské podniky s vysokým počtem 
zaměstnanců. Tyto maximální limity by se 

vypouští se
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neměly vztahovat na platby poskytované 
zemědělcům uplatňujícím zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, neboť by se tím mohly snížit 
užitečné cíle, které sledují. Aby bylo toto 
omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
především přidělování částek v závislosti 
na velikosti zemědělského podniku. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci vždy stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout 
vymezeného cíle, kterým je podpora 
příjmů. Nicméně jejich veškerá vyhovující 
půda musí splnit nařízení týkající se 
podmíněnosti a životního prostředí a větší 
zemědělské podniky se zaměřují spíše na 
všeobecný cíl zajišťování větších 
příspěvků, aby dosáhly potravinové 
bezpečnosti. Navíc se často zapojují do 
inovačního procesu, který je nezbytný 
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náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

k dosažení větší potravinové bezpečnosti 
a udržitelnosti.  Je tedy nevhodné omezit 
podporu těchto zemědělských podniků. Při 
každém omezení podpory pro větší 
zemědělské podniky je třeba zohlednit 
aktivní zapojení se do inovačního procesu 
a agroenvironmentálních činností, které 
mohou přispívat k naplňování cílů 
potravinové bezpečnosti 
i environmentálních cílů. Žádné omezení 
podpory by nemělo zvýhodňovat méně 
schopné zemědělské podniky na úkor těch 
schopnějších. Všechny zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím či 
agroenvironmentálním programům podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 156
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
především přidělování částek v závislosti 
na velikosti zemědělského podniku. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci vždy stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout 
vymezeného cíle, kterým je podpora 
příjmů. Nicméně jejich veškerá vyhovující 
půda musí splnit nařízení týkající se 
podmíněnosti a životního prostředí a větší 
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zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

zemědělské podniky se zaměřují spíše na 
všeobecný cíl zajišťování větších 
příspěvků, aby dosáhly potravinové 
bezpečnosti. Je tedy spravedlivé 
pokračovat ve stávajícím systému 
postupného snižování podpory 
prostřednictvím omezené sestupné 
podpory pro zemědělské podniky, které 
dosáhnou určité velikosti. Tento systém by 
však měl brát do úvahy náročnost práce 
odměňované pevným platem, aby 
nedocházelo k nepřiměřeným dopadům na 
velké zemědělské podniky s vysokým 
počtem zaměstnanců. Zisky plynoucí 
z progresivní modulace, která se vztahuje 
na velké příjemce, by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím či 
agroenvironmentálním programům podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
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podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Neměly by se vztahovat ani na 
družstva a jiné právnické subjekty, které 
sdružují několik příjemců přímých plateb 
a které pobírají a řídí platby předtím, než 
je zcela rozdělí svým členům. Aby bylo 
toto omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech nebo pokud to bude vhodné
v institucionalizovaných regionech 
uvedených v článku 20 tohoto nařízení, 
v nichž byly vytvořeny, a měly by být 
využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím či 
činnostem zaměřeným na podporu 
vytváření pracovních míst nebo přilákání 
mladých lidí do odvětví zemědělství podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. es
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Odůvodnění

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación 
a la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al 
relevo generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Pozměňovací návrh 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Neměly by se vztahovat ani na 
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účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

družstva a jiné právnické subjekty, které 
sdružují několik příjemců přímých plateb 
a které pobírají a řídí platby předtím, než 
je zcela rozdělí svým členům. Aby bylo 
toto omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech nebo regionech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity buď 
k financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím, a nebo k jiným 
opatřením podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. […] o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) [rozvoj venkova] nebo v rámci 
prvního pilíře jakožto přímé platby či 
podpora vázaná na produkci stanovená 
tímto nařízením.

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
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a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Neměly by se vztahovat ani na 
družstva a jiné právnické subjekty, jejichž 
členové společně podnikají v zemědělství, 
nebo které sdružují několik zemědělců 
pobírajících přímé platby a které přijímají 
a řídí platby předtím, než je zcela rozdělí 
svým členům. Aby bylo toto omezování 
podpor účinné, měly by členské státy 
stanovit některá kritéria, jak zabránit 
zemědělcům ve snahách toto omezení 
obcházet. Zisky plynoucí ze snižování 
a omezení podpor velkým příjemcům by 
měly zůstat v členských státech, v nichž 
byly vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. de

Odůvodnění

Při uplatnění tohoto omezení je třeba předejít případům, kdy subjekty jako jsou družstva a jim 
podobná uskupení zemědělských výrobců podléhají snížení. Co se týče zlepšení 
konkurenceschopnosti v zemědělství, stávají se různé druhy zemědělských družstev stále 
důležitějšími. Neměla by být znevýhodňována.

Pozměňovací návrh 160
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Neměly by se vztahovat ani na 
družstva a jiné právnické subjekty, jejichž 
členové společně podnikají v zemědělství, 
nebo které sdružují několik zemědělců 
pobírajících přímé platby a které přijímají 
a řídí platby předtím, než je zcela rozdělí 
svým členům. Aby bylo toto omezování 
podpor účinné, měly by členské státy 
stanovit některá kritéria, jak zabránit 
zemědělcům ve snahách toto omezení 
obcházet. Zisky plynoucí ze snižování 
a omezení podpor velkým příjemcům by 
měly zůstat v členských státech, v nichž 
byly vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 



PE491.238v01-00 46/163 AM\905018CS.doc

CS

z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. de

Odůvodnění

Různé druhy zemědělských družstev jsou stále důležitějšími a již nesmějí být znevýhodňovány.

Pozměňovací návrh 161
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
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některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

kritéria, která jim umožní investovat do 
systémů udržitelného zemědělství včetně 
těch, které definují ekologická opatření 
tohoto nařízení a které zvýší 
zaměstnanost.  Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím, jež se 
promítají do systémů udržitelné výroby 
a zvyšují zaměstnanost, podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
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dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování náročných odvětví, živočišné 
výroby a v případech, ve kterých není 
dostupné alternativní financování, by 
měly sloužit k financování odvětví, jež 
mají v závislosti na produkci nárok na 
subvence s cílem zajistit zaměstnanost.

Or. bg

Pozměňovací návrh 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
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a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
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větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování veřejných mechanismů, aby 
bylo v zemědělství dosaženo stálých 
a rentabilních cen.

Or. es

Pozměňovací návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
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malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova]. Členské státy tak budou moci za 
účelem investic do inovací rozdělit částky 
pocházející z omezení větším příjemcům, 
kteří podléhali výkonu omezení. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
zaměstnané pracovní síly, včetně  stálého 
platu a nákladů na smluvní strany, aby 
nedocházelo k nepřiměřeným dopadům na 
velké zemědělské podniky s vysokým 
počtem zaměstnanců. Tyto maximální 
limity by se neměly vztahovat na platby 
poskytované zemědělcům uplatňujícím 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí, neboť by se tím mohly 
snížit užitečné cíle, které sledují. Aby bylo 
toto omezování podpor účinné, měly by 
členské státy stanovit některá kritéria, jak 
zabránit zemědělcům ve snahách toto 
omezení obcházet. Zisky plynoucí ze 
snižování a omezení podpor velkým 
příjemcům by měly zůstat v členských 
státech, v nichž byly vytvořeny, a měly by 
být využity na financování projektů, které 
významně přispívají k inovacím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována 
a nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky 
s vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat 
v členských státech, v nichž byly 
vytvořeny, a měly by být využity na 
financování projektů, které významně 
přispívají k inovacím a rozvoji venkova
podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. […] o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
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rozvoj venkova (EZFRV) [rozvoj 
venkova].

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
[rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zavádění převodů a omezení podpor 
zemědělcům by se nemělo odehrávat 
pouze na základě principu nediskriminace 
mezi členskými státy a zemědělci.  Mělo by 
také vyřešit dlouhotrvající problém 
extrémní nerovnosti mezi zvýhodněnými 
a znevýhodněnými zemědělskými regiony 
a jejich obyvatelstvem. 20 % zemědělců 
stále získává více než 80 % přímých 
plateb, v důsledku čehož růst jejich 
podniku vždy znamená zánik stále většího 
počtu menších zemědělských podniků, po 
němž následuje rychlé vylidňování 
venkovských oblastí.  Také podpory ve 
starých a nových členských státech jsou 
výrazně nevyvážené a tato skutečnost 
s sebou nese další nevýhody. Vylepšená 
úprava a rozdělování přímých plateb 
a podpora rozvoje venkova jsou proto 
nezbytné, aby mohli zemědělci lépe 
spolupracovat, pokud jde o rozvoj jejich 
podnikání, a aby programy rozvoje 
venkova mohly zajistit takovou 
infrastrukturu, která podpoří generační 
obnovu a prosperující venkovské 
ekonomiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 
zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 
státy tyto přímé platby zahrnovat.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navržené ustanovení brání zvyšování konkurenceschopnosti, jelikož podněcuje dělení 
zemědělských struktur a dává jasně najevo, že rozšiřování struktur je nežádoucí 
a nevyhnutelně bude mít neblahé účinky na produktivitu práce. Zasáhlo by také různé 
nevýdělečné organizace, neboť se jedná o nástroj, který slouží k podpoře příjmu a není 
patřičně orientován na potřebné. Navíc by vytvořilo další administrativní zátěž a bylo by 
problematické, pokud jde o zásadu rovného zacházení s příjemci.

Pozměňovací návrh 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 
zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 
státy tyto přímé platby zahrnovat.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 

vypouští se
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zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 
státy tyto přímé platby zahrnovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 
zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 

vypouští se
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státy tyto přímé platby zahrnovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 
zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 
státy tyto přímé platby zahrnovat.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Při rozdělování finančních 
prostředků určených na společnou 
zemědělskou politiku by měl být udržitelný 
rozvoj venkovských oblastí považován za 
prioritu. Členské státy by proto měly mít 
oprávnění převést až 20 % svého ročního 
vnitrostátního stropu do kalendářních let 
2014–2019,  jakožto dodatečnou podporu 
financování pro programy rozvoje 
venkova, které jsou financovány 
z EZFRV. Další dodatečná podpora  pro 
naplnění tohoto záměru může pocházet 
z nevyužitých plateb určených pro oblasti 
s přírodními omezeními a z nevyužitých 
plateb určených na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) S cílem zhodnotit novou SZP by 
Komise do konce roku 2017 měla 
vypracovat posudek reforem a jejich 
dopadu na životní prostředí a zemědělskou 
výrobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zemědělci v nových členských 
státech, které přistoupily k Evropské unii 
dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, 
dostávali přímé platby na základě 
mechanismu postupného zavádění 
stanoveného v příslušných aktech 
o přistoupení. V Bulharsku a Rumunsku 
bude tento mechanismus v platnosti ještě
v roce 2014 a 2015. V uvedených 
členských státech bylo navíc dovoleno 
poskytovat doplňkové vnitrostátní přímé 
platby. Možnost poskytovat tyto platby by 
měla být v Bulharsku a Rumunsku 
zachována až do doby, kdy bude proces 
postupného zavádění ukončen.

(19) Zemědělci v nových členských 
státech, které přistoupily k Evropské unii 
dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, 
dostávali přímé platby na základě 
mechanismu postupného zavádění 
stanoveného v příslušných aktech 
o přistoupení. V Bulharsku a Rumunsku by 
měl být tento mechanismus v roce 2014 
a 2015 přezkoumán, s cílem dosáhnout 
spravedlivého rozdělování přímých plateb 
mezi různé členské státy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory mezi zemědělské pozemky v Unii, 
včetně těch členských států, které 
uplatňují režim jednotné platby na plochu 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, by režim 
jednotné platby, jenž byl zaveden 
nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 
29. září 2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce, a jenž pokračoval 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, které 
spojilo dříve existující mechanismy 

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory v Unii, by režim jednotné platby, 
jenž byl zaveden nařízením Rady (ES) 
č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým 
se stanoví společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce, 
a jenž pokračoval podle nařízení (ES) 
č. 73/2009, které spojilo dříve existující 
mechanismy podpory do jednotného 
režimu přímých plateb oddělených od 
produkce, měl nahradit nový režim 
základní platby. Členské státy by měly 



AM\905018CS.doc 61/163 PE491.238v01-00

CS

podpory do jednotného režimu přímých 
plateb oddělených od produkce, měl 
nahradit nový režim základní platby. Tato 
změna s sebou nese uplynutí doby 
platnosti platebních nároků získaných 
podle uvedených nařízení a přiznání 
nároků nových, nicméně stále založených 
na počtu způsobilých hektarů, které mají
zemědělci k dispozici v prvním roce 
provádění režimu.

v souladu s tímto nařízením upravit své 
stávající systémy podpor, aniž by nutně 
rušili současné modely přímých plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory mezi zemědělské pozemky v Unii, 
včetně těch členských států, které uplatňují 
režim jednotné platby na plochu podle 
nařízení (ES) č. 73/2009, by režim 
jednotné platby, jenž byl zaveden 
nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 
29. září 2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce, a jenž pokračoval 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, které 
spojilo dříve existující mechanismy 
podpory do jednotného režimu přímých 
plateb oddělených od produkce, měl 
nahradit nový režim základní platby. Tato 
změna s sebou nese uplynutí doby platnosti 
platebních nároků získaných podle 
uvedených nařízení a přiznání nároků 
nových, nicméně stále založených na počtu 
způsobilých hektarů, které mají zemědělci 
k dispozici v prvním roce provádění 
režimu.

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory mezi zemědělské pozemky v Unii, 
včetně těch členských států, které uplatňují 
režim jednotné platby na plochu podle 
nařízení (ES) č. 73/2009, by režim 
jednotné platby, jenž byl zaveden 
nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 
29. září 2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy
podpor pro zemědělce, a jenž pokračoval 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, které 
spojilo dříve existující mechanismy 
podpory do jednotného režimu přímých 
plateb oddělených od produkce, měl 
nahradit nový režim základní platby. Je 
podstatné, že tato změna s sebou nese 
uplynutí doby platnosti platebních nároků 
získaných podle uvedených nařízení 
a přiznání nároků nových, nicméně stále 
založených na počtu způsobilých hektarů, 
které mají zemědělci k dispozici v prvním 
roce provádění režimu.
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Or. de

Odůvodnění

Ve chvíli, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, musí mít členské státy povinnost převzít 
přerozdělování platebních nároků. Toto opatření zajistí rovnost příležitostí mezi provozovateli 
s platebními nároky a novými provozovateli, kteří do systému teprve vstupují.

Pozměňovací návrh 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena spravedlivěji, 
a to omezením jejího napojení na 
historické referenční údaje a s ohledem na 
celkový rámec rozpočtu Unie. Aby se 
zajistilo rovnoměrnější rozdělování 
přímých podpor a současně se zohlednily 
rozdíly existující ve výši mezd a ve 
vstupních nákladech, měly by se částky 
přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Přerozdělování přímých plateb 
by mělo splňovat hlavní zásady strategie 
Evropa 2020, přičemž by měla být 
zdůrazněna potřeba využívat zdroje Unie 
k ekonomickému růstu. Za tímto účelem 
by měly být přímé platby přerozdělovány 
na základě náležitých, věcných 
a nediskriminačních kritérií, jakými jsou 
hodnota zemědělské výroby, přidaná 
hodnota, práce a kupní síla. Kromě toho 
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jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

by v roce 2022 měly mít všechny platební 
nároky aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu, 
nebo by se jí měly přiblížit, a za tím 
účelem by mělo během přechodného 
období dojít k lineárnímu sbližování na 
tuto hodnotu. Aby se však zabránilo 
ničivým finančním důsledkům pro výrobní 
odvětví, mohou členské státy zachovat 
hledisko rozlišení přímé podpory za 
účelem zohlednění různých druhů využití 
půdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 

(21) Přímá podpora příjmu by měla být 
rozdělena spravedlivěji, a to omezením 
jejího napojení na historické referenční 
údaje a s ohledem na celkový rámec 
rozpočtu Unie. Aby se zajistilo 
spravedlivější rozdělování přímých podpor 
a současně se zohlednily rozdíly existující 
ve výši mezd a ve vstupních nákladech, 
měly by se částky přímých podpor na 
hektar upravovat postupně. Členské státy, 
kde jsou přímé platby pod hranicí 90 % 
průměru, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem snížit 
o třetinu. Toto sbližování hodnot by měly 
financovat poměrným dílem všechny 
členské státy s přímými platbami vyššími, 
než je průměr Unie.
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platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu 
jednotnou jednotkovou hodnotu a za tím 
účelem by mělo během přechodného 
období dojít k lineárnímu sbližování na 
tuto hodnotu. Aby se však zabránilo 
ničivým finančním důsledkům pro 
zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, 
a zejména historický model, mít možnost 
při výpočtu hodnoty platebních nároků 
v prvním roce uplatňování nového režimu 
částečně zohledňovat historické faktory. 
Diskuze o příštím víceletém finančním 
rámci na období od roku 2021 by se měla 
zaměřit také na cíl, kterým je dokončit 
v daném období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena spravedlivěji, 
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státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

a to postupným omezením jejího napojení 
na historické referenční údaje a s ohledem 
na celkový rámec rozpočtu Unie. Aby se 
zajistilo rovnoměrnější rozdělování 
přímých podpor a současně se zohlednily 
rozdíly existující ve výši mezd a ve 
vstupních nákladech, měly by se částky 
přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. V roce 2019 by měly všechny 
platební nároky aktivované v členském 
státě nebo v regionu směřovat k jednotné 
jednotkové hodnotě a za tím účelem by 
mělo během pružného přechodného 
období dojít k lineárnímu sbližování na 
tuto hodnotu. Aby se zabránilo ničivým 
finančním důsledkům pro zemědělce, měly 
by členské státy, které používaly režim 
jednotné platby, a zejména historický 
model, mít možnost při výpočtu hodnoty 
platebních nároků zohledňovat historické 
faktory. Členské státy také mohou omezit 
snížení spojené s opuštěním historického 
modelu u základní platby podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování (21) Vzhledem k postupnému zapojování 
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různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. V roce 2019 by se měly všechny 
platební nároky aktivované v členském 
státě nebo v regionu přiblížit jednotné 
jednotkové hodnotě nebo této hodnoty 
dosáhnout, a za tím účelem by mělo 
během přechodného období dojít 
k sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků zohledňovat 
historické a jiné faktory, jak odsouhlasila 
Komise. Členské státy také mohou omezit 
snížení spojené s opuštěním historického 
modelu u základní platby podnikům.

Or. en



AM\905018CS.doc 67/163 PE491.238v01-00

CS

Pozměňovací návrh 183
Valdemar Tomaševski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu 
jednotnou jednotkovou hodnotu a za tím 
účelem by mělo během přechodného 
období dojít k lineárnímu sbližování na 
tuto hodnotu. Aby se však zabránilo 
ničivým finančním důsledkům pro 
zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, 
a zejména historický model, mít možnost 
při výpočtu hodnoty platebních nároků 
v prvním roce uplatňování nového režimu 
částečně zohledňovat historické faktory. 
Diskuze o příštím víceletém finančním 
rámci na období od roku 2021 by se měla 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. V zájmu spravedlivého 
rozdělování přímých plateb v rámci EU, 
by měl být zaveden režim jednotné platby, 
který by vedl k určité míře přerozdělování 
finančních prostředků, přičemž by každý 
členský stát na přímých platbách dostával 
minimálně 90 % průměrné hodnoty v EU 
a žádný členský stát by na přímých 
platbách nedostával více než 110 % 
průměrné hodnoty. Měl by být uplatňován 
nový režim přímých plateb, ale měl by 
také přinést záruku, že přechodné období 
bude náležitě zkráceno, avšak skončí 
nejpozději do roku 2015, těm členským 
státům, jež dostávají v průběhu 
současného finančního období na 
přímých platbách méně, než je průměr 
EU.
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zaměřit také na cíl, kterým je dokončit 
v daném období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou stávající 
přímé platby na hektar pod hranicí 80 % 
průměru EU, by měly tento rozdíl mezi 
jejich současnou úrovní a tímto průměrem 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 80 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl snížit 
o 10 %.  Toto sbližování hodnot by měly 
financovat poměrným dílem všechny 
členské státy s přímými platbami vyššími, 
než je průměr Unie. Nicméně maximální 
hodnota přímých plateb na hektar 
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k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

v členských státech by neměla přesáhnout 
hranici 120 % průměru EU. Kromě toho 
by v roce 2019 měly mít všechny platební 
nároky aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu 
a za tím účelem by mělo během 
přechodného období dojít k lineárnímu 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků v prvním roce 
uplatňování nového režimu částečně 
zohledňovat historické faktory. Diskuze 
o příštím víceletém finančním rámci na 
období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo spravedlivější 
a rovnoměrnější rozdělování přímých 
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zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

podpor a současně se zohlednily rozdíly 
existující ve výši mezd a ve vstupních 
nákladech, ale také skutečnost, že evropští 
zemědělci pracují v rámci jednotného 
trhu, především pak v rámci jednotného 
trhu práce, měly by se částky přímých 
podpor na hektar upravovat postupně. Aby 
se zamezilo dalšímu narušení 
hospodářské soutěže se společenskými 
následky pro mnoho členských států, 
zejména v pobaltských zemích, přičemž se 
zohlední nejen zájmy zemědělců, ale také 
nároky spotřebitelů a veřejnosti obecně. 
Členské státy, kde jsou stávající přímé 
platby na hektar pod hranicí 90 % průměru 
EU, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem na 
začátku finančního období 2014–2020 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 90 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl během 
víceletého finančního rámce snížit o 10 %. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo spravedlivější 
a rovnoměrnější rozdělování přímých 
podpor a současně se zohlednily rozdíly 
existující ve výši mezd a ve vstupních 
nákladech, ale také skutečnost, že evropští 
zemědělci pracují v rámci jednotného 
trhu, především pak v rámci jednotného 
trhu práce, měly by se částky přímých 
podpor na hektar upravovat postupně. Aby 
se zamezilo dalšímu narušení 
hospodářské soutěže se společenskými 
následky pro mnoho členských států, 
zejména v pobaltských zemích, přičemž se 
zohlední nejen zájmy zemědělců, ale také 
nároky spotřebitelů a veřejnosti obecně. 
Členské státy, kde jsou stávající přímé 
platby na hektar pod hranicí 90 % průměru 
EU, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem na 
začátku finančního období 2014–2020 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 90 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl během 
víceletého finančního rámce snížit o 10 %. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
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dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo spravedlivější 
a rovnoměrnější rozdělování přímých 
podpor a současně se zohlednily rozdíly 
existující ve výši mezd a ve vstupních 
nákladech, ale také skutečnost, že evropští 
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postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

zemědělci pracují v rámci jednotného 
trhu, především pak v rámci jednotného 
trhu práce, měly by se částky přímých 
podpor na hektar upravovat postupně. Aby 
se zamezilo dalšímu narušení 
hospodářské soutěže se společenskými 
následky pro mnoho členských států, 
zejména v pobaltských zemích, přičemž se 
zohlední nejen zájmy zemědělců, ale také 
nároky spotřebitelů a veřejnosti obecně. 
Členské státy, kde jsou stávající přímé 
platby na hektar pod hranicí 90 % průměru 
EU, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem na 
začátku finančního období 2014–2020 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 90 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl během 
víceletého finančního rámce snížit o 10 %. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Inese Vaidere
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou stávající 
přímé platby na hektar pod hranicí 80 % 
průměru EU, by měly tento rozdíl mezi 
jejich současnou úrovní a průměrem EU 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 80 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl snížit 
o 10 %.  Toto sbližování hodnot by měly 
financovat poměrným dílem všechny 
členské státy s přímými platbami vyššími, 
než je průměr Unie. Nicméně maximální 
hodnota přímých plateb na hektar 
v členských státech by neměla přesáhnout 
hranici 120 % průměru EU. Kromě toho 
by v roce 2019 měly mít všechny platební 
nároky aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu 
a za tím účelem by mělo během 
přechodného období dojít k lineárnímu 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků v prvním roce 
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podpory v celé Evropské unii. uplatňování nového režimu částečně 
zohledňovat historické faktory. Diskuze 
o příštím víceletém finančním rámci na 
období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo spravedlivější 
a rovnoměrnější rozdělování přímých 
podpor a současně se zohlednily rozdíly 
existující ve výši mezd a ve vstupních 
nákladech, ale také skutečnost, že evropští 
zemědělci pracují v rámci jednotného 
trhu, především pak v rámci jednotného 
trhu práce, měly by se částky přímých 
podpor na hektar upravovat postupně. Aby 
se zamezilo dalšímu narušení 
hospodářské soutěže se společenskými 
následky pro mnoho členských států, 
zejména v pobaltských zemích, přičemž se 
zohlední nejen zájmy zemědělců, ale také 
nároky spotřebitelů a veřejnosti obecně. 
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jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Členské státy, kde jsou stávající přímé 
platby na hektar pod hranicí 90 % průměru 
EU, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem na 
začátku finančního období 2014–2020 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 90 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl během 
víceletého finančního rámce snížit o 10 %. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Alexander Mirsky

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 



AM\905018CS.doc 77/163 PE491.238v01-00

CS

obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo spravedlivější 
a rovnoměrnější rozdělování přímých 
podpor a současně se zohlednily rozdíly 
existující ve výši mezd a ve vstupních 
nákladech, ale také skutečnost, že evropští 
zemědělci pracují v rámci jednotného 
trhu, především pak v rámci jednotného 
trhu práce, měly by se částky přímých 
podpor na hektar upravovat postupně. Aby 
se zamezilo dalšímu narušení 
hospodářské soutěže se společenskými 
následky pro mnoho členských států, 
zejména v pobaltských zemích, přičemž se 
zohlední nejen zájmy zemědělců, ale také 
nároky spotřebitelů a veřejnosti obecně. 
Členské státy, kde jsou stávající přímé 
platby na hektar pod hranicí 90 % průměru 
EU, by měly tento rozdíl mezi jejich 
současnou úrovní a tímto průměrem na 
začátku finančního období 2014–2020 
snížit. Členské státy, kde jsou přímé platby 
nad hranicí 90 %, ovšem pod hranicí 
průměru EU, by měly tento rozdíl během 
víceletého finančního rámce snížit o 10 %. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
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faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Je proto zásadní, aby 
byla zajištěna soudržnost mezi jednotnými 
povinnostmi a požadavky kladenými na 
zemědělce ve všech částech EU a úrovní 
přímé podpory. Přímá podpora příjmu by 
proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji a měla by se více 
zaměřovat na nové cíle, a to omezením 
jejího napojení na historické referenční 
údaje a s ohledem na celkový rámec 
rozpočtu Unie. Aby se zajistilo 
rovnoměrnější a vyváženější rozdělování 
přímých podpor a současně se zohlednily 
rozdíly existující ve výši mezd a ve 
vstupních nákladech, měly by se částky 
přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Kromě sbližování výše 
vyplácených podpor na vnitrostátní 
a regionální úrovni je třeba přizpůsobit 
také vnitrostátní finanční rámce pro 
přímé platby tak, aby členské státy, kde 
jsou stávající přímé platby na hektar pod 
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k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

hranicí 50 % průměru Unie, pobíraly 
70 % tohoto průměru. V případě 
členských států, kde je úroveň přímých 
plateb mezi 50 a 70 % průměru, by měly 
být přímé platby navýšeny na 80 % tohoto 
průměru, a v případě členských států, kde 
je úroveň přímých plateb mezi 70 a 80 % 
průměru, by měly být přímé platby 
navýšeny na 90 % průměru EU.  Po 
uplatnění těchto mechanismů by žádný 
členský stát neměl dostávat méně než 
70 % průměru Unie. V případě členských 
států, kde je úroveň plateb vyšší než je 
průměr Unie, by snaha o sbližování 
neměla vést ke snížení této úrovně pod 
průměr. Toto sbližování hodnot by měly 
financovat poměrným dílem všechny 
členské státy s přímými platbami vyššími, 
než je průměr Unie. Kromě toho by v roce 
2019 měly mít všechny platební nároky 
aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu 
a za tím účelem by mělo během 
přechodného období dojít k lineárnímu 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků v prvním roce 
uplatňování nového režimu částečně 
zohledňovat historické faktory. Diskuze 
o příštím víceletém finančním rámci na 
období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. pl

Pozměňovací návrh 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Všechny platební nároky 
aktivované v EU by měly mít jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Cíl, kterým je dokončit sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii by měl být 
dosažen na konci doby platnosti víceletého 
finančního rámce pro období 2014–2020.
Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu
jednotnou jednotkovou hodnotu.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 193
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu.
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k sbližování na tuto hodnotu. Aby se 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků zohledňovat 
historické faktory. Členské státy také 
mohou omezit snížení spojené s opuštěním 
historického modelu u základní platby 
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finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

podnikům. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období, ne však později 
než v roce 2023, sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii. Objem financování 
přímých plateb členskými státy (finanční 
krytí) by měl být přizpůsoben tak, že 
úroveň přímých plateb ve všech členských 
státech nebude nižší než 80 % průměrné 
úrovně Unie, pokud jde o přímou podporu 
od 1. ledna 2014.

Or. lv

Pozměňovací návrh 194
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie, přičemž bude vzato v potaz zajištění 
rovnocenné úrovně, pokud jde 
o rozdělování přímých plateb ve všech 
členských státech. Aby se zohlednily 
snižující se rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
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poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. pl

Pozměňovací návrh 195
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
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s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí průměru Evropské unie, 
by měly tento rozdíl mezi jejich současnou 
úrovní a tímto průměrem snížit o polovinu. 
Toto sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
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individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod průměrnou úrovní, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o 66 %. Žádný 
členský stát by neměl obdržet podporu 
nižší než 75 % průměrné hodnoty. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 197
Marian-Jean Marinescu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o dvě třetiny. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by se mělo financovat 
lineárním krácením u všech členských 
států s přímými platbami vyššími, než je 
průměr Unie, s maximálním poklesem 
o 5 % z úrovně každého členského státu. 
Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
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režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Je důležité, aby příspěvek těchto 
států ke sbližování nepřekročil určitý 
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v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

procentní podíl jejich původního 
finančního krytí. Kromě toho by v roce 
2019 měly mít všechny platební nároky 
aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu 
a za tím účelem by mělo během 
přechodného období dojít k lineárnímu 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků v prvním roce 
uplatňování nového režimu částečně 
zohledňovat historické faktory. Diskuze 
o příštím víceletém finančním rámci na 
období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. fr

Odůvodnění

Procentní podíl původního finančního krytí se určí podle výsledků jednání o víceletém 
finančním rámci.

Pozměňovací návrh 200
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
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státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Hodnota platebních nároků 
v členském státě nebo regionu se postupně 
sbližuje, až dosáhne alespoň úrovně 
sbližování stanovené pro rok 2019. Aby se 
však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zamezit narušení, zajistit stabilitu zemědělských podniků v době, kdy se veřejné 
rozpočty potýkají se silným omezením, poskytnout členským státům a regionům manévrovací 
prostor pro vnitřní sbližování a rozumně omezit odchylky v podpoře vyplácené příjemcům, 
aby nebyla ohrožena životaschopnost zemědělských podniků.

Pozměňovací návrh 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2021 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory.
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podpory v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Bez 
dopadu na uvedené snižování rozdílu by 
úroveň přímých plateb v Estonsku, Litvě 
a Lotyšsku měla dosáhnout alespoň 
úrovně toho členského státu, který má 
v porovnání s ostatními státy vyjma těchto 
tří nejnižší úroveň plateb. Toto sbližování 
hodnot by měly financovat poměrným 
dílem všechny členské státy s přímými 
platbami vyššími, než je průměr Unie. 
Rozdíl v úrovni přímých plateb na hektar 
by v rámci žádného členského státu neměl 
být větší než rozdíl plateb na hektar mezi 
členskými státy. Kromě toho by v roce 
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možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé
podpory v celé Evropské unii.

2019 měly mít všechny platební nároky 
aktivované v členském státě nebo 
v regionu jednotnou jednotkovou hodnotu 
a za tím účelem by mělo během 
přechodného období dojít k lineárnímu 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se však 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků v prvním roce 
uplatňování nového režimu částečně 
zohledňovat historické faktory. Diskuze 
o příštím víceletém finančním rámci na 
období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému 
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
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částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii. Za tímto 
účelem by měla být navržena podpůrná 
finanční opatření, která by v členských 
státech zjednodušila provádění nové 
společné zemědělské politiky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
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obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 
rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a 
s ohledem na celkový rámec rozpočtu 
Unie. Aby se zajistilo rovnoměrnější 
rozdělování přímých podpor a současně se 
zohlednily rozdíly existující ve výši mezd 
a ve vstupních nákladech, měly by se 
částky přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy 
s přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít 
všechny platební nároky aktivované 
v členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít 
k lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu zohledňovat historické faktory. 
Diskuze o příštím víceletém finančním 
rámci na období od roku 2021 by se měla 
zaměřit také na cíl, kterým je dokončit 
v daném období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Přímé platby se mezi členské státy 
rozdělí tak, aby každý členský stát obdržel 
jako vnitrostátní strop částku odpovídající 
počtu hektarů, na něž se vztahují žádosti 
o přímou platbu v roce 2013, 
vynásobenému průměrnou sazbou 
přímých plateb v celé Evropské Unii 
v roce 2013. Členské státy, jejichž 
průměrná přímá platba na hektar 
přesahuje 110 % průměrných plateb 
v celé EU, mohou použít dodatkové platby 
z vnitrostátního rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S ohledem na článek 18 Smlouvy 
o fungování Evropské Unie, který 
zakazuje diskriminaci na základě státní 
příslušnosti, a na čl. 39 odst. 2 Smlouvy, 
který stanoví, že se bude přihlížet 
k rozdílům mezi regiony a nikoliv mezi 
členskými státy, a čl. 40 odst. 2, který 
zakazuje diskriminaci mezi zemědělskými 
výrobci v EU. S cílem zaručit spravedlivý 
systém rozdělování přímých plateb mezi 
členské státy, který nediskriminuje žádné 
zemědělce, by bylo vhodné vypočítat 
vnitrostátní finanční rámce na základě 
jednotné sazby na hektar v celé EU, která 
odpovídá průměrné platbě na hektar 
v roce 2013.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 207
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Kromě sbližování výše finančních 
podpor na vnitrostátní a regionální úrovni 
je třeba přizpůsobit také vnitrostátní 
finanční rámce pro přímé platby tak, aby 
byl v členských státech, jejichž současná 
výše přímých plateb na hektar je nižší než 
70 % průměru Unie, tento schodek oproti 
průměru snížen o 30 %. V případě 
členských států, jejichž výše přímých 
plateb se pohybuje mezi 70 % a 80 % 
průměru, by se měl schodek snížit o 25 % 
a u členských států, jejichž výše přímých 
plateb převyšuje 80 % průměru, by se měl 
tento schodek snížit o 20 %. Po použití 
těchto mechanismů by žádný členský stát 
neměl dostávat méně než 65 % průměru 
Unie. V případě členských států, jejichž 
výše finančních podpor je vyšší než 
průměr Unie, by snaha o sbližování výše 
podpor neměla vést ke snížení výše podpor 
pod průměr Unie. Toto sbližování hodnot 
by měly financovat poměrným dílem 
všechny členské státy s přímými platbami 
vyššími, než je průměr Unie.

Or. pl

Pozměňovací návrh 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Kromě sbližování výše finančních 
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podpor na vnitrostátní a regionální úrovni 
je třeba přizpůsobit také vnitrostátní 
finanční rámce pro přímé platby tak, aby 
byl v členských státech, jejichž současná 
výše přímých plateb na hektar je nižší než 
70 % průměru Unie, tento schodek oproti 
průměru snížen o 30 %. V případě 
členských států, jejichž výše přímých 
plateb se pohybuje mezi 70 % a 80 % 
průměru, by se měl schodek snížit o 25 % 
a u členských států, jejichž výše přímých 
plateb převyšuje 80 % průměru, by se měl 
tento schodek snížit o 10 %. Po použití 
těchto mechanismů by žádný členský stát 
neměl dostávat méně než 65 % průměru 
Unie. V případě členských států, jejichž 
výše finančních podpor je vyšší než 
průměr Unie, by snaha o sbližování výše 
podpor neměla vést ke snížení výše podpor 
pod průměr Unie. Toto sbližování by měly 
financovat poměrným dílem všechny 
členské státy s přímými platbami vyššími, 
než je průměr Unie. Ty členské státy, které 
i navzdory výše uvedenému snížení 
schodku zůstanou pod unijním průměrem, 
budou mít možnost překonat tento rozdíl 
pomocí prostředků z vnitrostátních 
rozpočtů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Platební nároky aktivované v roce 
2019 v členském státě nebo v regionu 
mohou mít v návaznosti na období 
sbližování jednotnou jednotkovou 
hodnotu; aby se však zabránilo ničivým 
dopadům na zemědělce v oblasti financí 
a výroby, měly by mít členské státy, které 
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používaly režim jednotné platby, 
a zejména ty s historickým modelem, 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla nadále zaměřovat na otázku 
sbližování a zohlednit přezkum 
reformované společné zemědělské politiky 
v roce 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Přímé platby se mezi členské státy 
rozdělí tak, aby každý členský stát obdržel 
jako vnitrostátní strop částku odpovídající 
počtu hektarů, na něž se vztahují žádosti 
o přímou platbu v roce 2013, 
vynásobenému průměrnou sazbou 
přímých plateb v celé Evropské Unii 
v roce 2013. Členské státy, jejichž 
průměrná přímá platba na hektar 
přesahuje 110 % průměrných plateb 
v celé EU, mohou použít dodatkové platby 
z vnitrostátního rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Členské státy, které používají režim 
jednotné platby na plochu, mohou tento 
režim zachovat za předpokladu, že jej 
upraví tak, aby odpovídal novému režimu 
základní platby a podmínkám stanoveným 
v kapitole 2 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Členským státům, v nichž zavedení 
jednotné sazby povede k výraznému 
snížení přímých plateb, by měly být za 
účelem zmírnění dopadu tohoto snížení 
umožněny dobrovolné doplňkové platby 
z vnitrostátních rozpočtů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Vzhledem k tomu, že z důvodu 
zajištění spravedlnosti se v nových 
členských státech průměrná platba na 
jeden hektar vypočítala pomocí 
vyrovnávacího vzorce založeného na 
předchozích letech, by se při uplatnění 
tohoto modelu ve starých členských 
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státech kromě této plochy měla vzít v potaz 
i plocha získaná převodem počtu zvířat, 
pro něž byly vyplaceny doplňkové 
vnitrostátní platby, na hektary.

Or. ro

Pozměňovací návrh 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Členské státy, které budou ke dni 
31. prosince 2013 uplatňovat režim 
jednotné platby na regionálním nebo 
regionálním kombinovaném základě, si 
mohou ponechat své stávající platební 
nároky za předpokladu, že je upraví tak, 
aby odpovídaly podmínkám stanoveným 
v kapitole 2 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, 
aby bylo zajištěno, že celková úroveň 
podpory nepřesáhne současná rozpočtová 
omezení. Členské státy by rovněž měly 
dále spravovat vnitrostátní rezervu, která 
by se měla využívat pro usnadnění účasti 

vypouští se
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nových mladých zemědělců v režimu nebo 
kterou by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, která by se 
měla využívat pro usnadnění účasti nových 
mladých zemědělců v režimu nebo kterou 
by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, kterou 
může členský stát využívat pro usnadnění 
účasti nových mladých zemědělců 
v režimu nebo kterou by mělo být možno 
využívat pro zohlednění zvláštních potřeb 
v určitých regionech. Pravidla týkající se 
převodu a využívání platebních nároků by 
měla být zachována, ale tam, kde to bude 
možné, zjednodušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, která by se 
měla využívat pro usnadnění účasti nových 
mladých zemědělců v režimu nebo kterou 
by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, kterou je 
možno využívat pro usnadnění účasti 
nových mladých zemědělců v režimu nebo 
kterou by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

Or. en

Odůvodnění

Opatření druhého pilíře týkající se mladých zemědělců jsou účinnějším způsobem, 
jak podpořit a povzbudit nové účastníky, a proto by mělo být provádění opatření prvního 
pilíře pro členské státy nepovinné.

Pozměňovací návrh 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, která by se 
měla využívat pro usnadnění účasti nových
mladých zemědělců v režimu nebo kterou 

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly, alespoň 
v prvním roce provádění nového režimu 
základní platby, dále spravovat vnitrostátní 
rezervu, kterou lze řídit na regionální 
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by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

úrovni a která by se měla využívat pro 
usnadnění účasti mladých zemědělců 
a nových účastníků v režimu nebo kterou 
by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu 
a využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Mimořádnou prioritou 
při rozdělování přímých plateb 
zemědělcům a novým účastníkům i 
v rámci podpůrných opatření pro rozvoj 
venkova se musí stát generační obnova 
a posílení spolupráce mezi generacemi; 
vzhledem k tomu, že pouze 6 % 
evropských zemědělců je mladších 35 let 
a 80 % je starší 55 let, a téměř 4,5 milionu 
zemědělců tudíž v příštích 10 letech 
dosáhne důchodového věku, by programy 
pro rozvoj venkova a režimy přímých 
podpor měly posílit především předávání 
a výměnu osvědčených udržitelných 
postupů a znalostí v zemědělských 
podnicích a mezi venkovskými 
společenstvími.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Zkušenosti s používáním režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, 
aby bylo zaručeno, že celková úroveň 
podpory nepřesáhne současná rozpočtová 
omezení. Členské státy by rovněž měly 
dále spravovat vnitrostátní rezervu, která 
by měla sloužit k usnadnění účasti nových 
mladých zemědělců a nových účastníků 
v režimu nebo kterou by mělo být možno 
využívat za účelem zohlednění zvláštních 
potřeb určitých regionů. Pravidla týkající 
se převodu a využívání platebních nároků 
by měla být zachována, ale zjednodušena 
tam, kde to bude možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
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hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří v roce 2011 
o podporu nepožádali.

hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří buď v roce 
2009, 2010 nebo 2011 o podporu 
nepožádali.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
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hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří v roce 2011 
o podporu nepožádali.

hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří v období 2009 
až 2011 o podporu nepožádali.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
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platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří v roce 2011 
o podporu nepožádali.

platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy a 
v případě zemědělců, kteří v roce 2010 
nebo 2011 o podporu nepožádali.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat k základní platbě 
každoroční platbu na povinné postupy, 
které musí zemědělci dodržovat, jestliže se 
prioritně zaměřují na cíle v oblasti 
klimatu a v oblasti životního prostředí. 
Tyto postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti 

vypouští se
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a byla spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Povinný charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků, pokud jsou tyto postupy 
slučitelné s cíli uvedených směrnic. 
Zemědělci, kteří splňují podmínky 
stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91, by měli mít
vzhledem k uznávané prospěšnosti 
systémů ekologického zemědělství pro 
životní prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Ve stávající podobě mohou být „ekologické“ návrhy pro životní prostředí spíše škodlivé, 
než aby přispěly k jeho ochraně.

Pozměňovací návrh 225
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat k základní platbě 
každoroční platbu na povinné postupy, 
které musí zemědělci dodržovat, jestliže se 
prioritně zaměřují na cíle v oblasti 
klimatu a v oblasti životního prostředí. 
Tyto postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti 
a byla spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Povinný charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků, pokud jsou tyto postupy 
slučitelné s cíli uvedených směrnic. 
Zemědělci, kteří splňují podmínky 
stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91, by měli mít 
vzhledem k uznávané prospěšnosti 
systémů ekologického zemědělství pro 
životní prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 

vypouští se
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mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat k základní platbě 
každoroční platbu na povinné postupy, 
které musí zemědělci dodržovat, jestliže se 
prioritně zaměřují na cíle v oblasti 
klimatu a v oblasti životního prostředí. 
Tyto postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti 
a byla spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Povinný charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků, pokud jsou tyto postupy 

vypouští se
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slučitelné s cíli uvedených směrnic. 
Zemědělci, kteří splňují podmínky 
stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91, by měli mít 
vzhledem k uznávané prospěšnosti 
systémů ekologického zemědělství pro 
životní prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů

(26) Zatímco hlavním cílem nové SZP je
pokračovat v provádění předchozích tržně 
orientovaných reforem, stále 
významnějším prvkem nové SZP se stává 
i posílení environmentálního profilu 
a uznání úlohy, kterou v zemědělství 
zastávají veřejné statky. Posílení 
environmentálního profilu lze dosáhnout 
pomocí dojednané a dobrovolné 
„ekologické“ složky přímých plateb, která 
může být v určitých případech použita na 
podporu používání zemědělských postupů 
příznivých pro klima. Pro tento účel 
mohou členské státy použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na řadu možných postupů, které 
zemědělci mohou dodržovat, jestliže se 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a
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a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by mohly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by byla 
spojená se zemědělstvím. Tyto postupy 
mohou zahrnovat ekologická opatření, 
např. výběr plodin pro pěstování krmiva 
pro volně žijící živočichy, ptáky a hmyz, 
plánované koridory biologické 
rozmanitosti, opatření ke zmírnění změny 
klimatu, všeobecnou správu životního 
prostředí a výzkum a inovace. Charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Stejné 
výhody by měli mít i zemědělci zapojení do 
režimů agroenvironmentální správy na
vnitrostátní úrovni podle nařízení (ES) 
č. 1698/2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward



PE491.238v01-00 114/163 AM\905018CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít 30 % svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na tři povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
rovnocenných, zvlášť uzpůsobených 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená 
s vnitrostátními anebo regionálními 
podmínkami zemědělství, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů, plocha využívaná 
v ekologickém zájmu, plán řízení živin, 
plán energetické účinnosti zemědělských 
podniků a zimní půdní pokryv. Tyto 
postupy by se měly vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Totéž 
platí pro zemědělce, kteří dodržují 
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Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

požadavky nezávisle schválených 
vnitrostátních nebo regionálních 
certifikovaných systémů prospěšných 
životnímu prostředí a klimatu.
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k nejvyšší možné správní sankci, 
úplnému vyloučení příslušného zemědělce 
z podpory, již lze v rámci této složky 
obdržet, na základě článku 65 nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
„ekologické“ složky přímých plateb na
používání zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí 
v celé Unii. Pro tento účel by členské státy 
měly použít část svých vnitrostátních 
stropů na přímé platby a poskytovat 
k základní platbě každoroční platbu na 
postupy v oblasti klimatu a životního 
prostředí, které musí zemědělci dodržovat. 
Tyto postupy by měly mít podobu 
jednoduchých, všeobecných,
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a pastvin a trvalých 
kultur, plocha využívaná v ekologickém 
zájmu, plán správy živin v zemědělských 
podnicích, zimní půdní pokryv, minimální 
obdělávání půdy nebo neobdělávání a setí 
do nezorané půdy, akční plány biologické 
rozmanitosti a vodní hospodářství. Tyto 
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na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

postupy by se měly vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, zemědělci 
v agroenvironmentálních režimech, 
zemědělci, jejichž podniku byl udělen 
certifikát v rámci vnitrostátních systémů 
ekologické certifikace, a zemědělci, 
v jejichž podniku pokrývá travní porost 
více než 70 % zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu, by měli mít 
možnost využívat výhod „ekologické“ 
složky, aniž by museli splňovat nějakou 
další povinnost. Nedodržování 
„ekologické“ složky by nemělo vést ke 
snížení základní platby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 230
James Nicholson, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
„ekologické“ složky přímých plateb, která 
podpoří používání zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí 
v celé Unii. Pro tento účel členské státy 
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tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

mohou použít část svých vnitrostátních 
stropů na přímé platby a poskytovat 
k základní platbě každoroční platbu na 
postupy, které musí zemědělci dodržovat, 
jestliže se prioritně zaměřují na cíle 
v oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Tyto postupy by měly mít 
podobu jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Charakter těchto 
postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Totéž by 
mělo platit pro zemědělce, kteří se účastní 
agroenvironmentálních programů v rámci 
rozvoje venkova nebo kteří se připojí 
k vnitrostátnímu systému certifikace, jenž 
osvědčuje respektování 
environmentálních hodnot. Zemědělci by 
také měli být schopni spolupracovat se 
sousedními zemědělskými podniky, aby 
společně plnili „ekologické“ povinnosti 
a umožnili v rámci spolupráce mezi 
spojenými zemědělskými podniky 
diverzifikaci plodin a zajistili, aby výnosná 
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zemědělská půda nebyla vyřazena 
z produkce jen kvůli dosahování umělých 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků, 
pokud jsou tyto postupy slučitelné s cíli 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
U zemědělských podniků v lokalitách sítě 
„Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 (směrnice o stanovištích)
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
(ptačí směrnice), i u těch, které dostávají 
agroenvironmentální podporu a podporu 
týkající se klimatu uvedené v článku 29 
nařízení EU č. (...) (rozvoj venkova), se 
požadavky této „ekologické“ složky 
považují za splněné vzhledem 
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uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

k požadavkům na ochranu životního 
prostředí, jimž podléhají jejich výrobní 
postupy. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Vzhledem k environmentálním přínosům, 
jež některé druhy produkce, například 
trvalé kultury způsobilé pro základní 
platby, trvalé travní porosty, luštěniny 
a rýže, poskytují samy o sobě, by jejich 
producenti měli rovněž mít možnost 
využívat výhod „ekologické“ složky, aniž 
by museli plnit další povinnosti. 
Olivovníky, vinná réva a ovocné stromy 
dominují ekosystémům rozsáhlých 
regionů a přispívají ke stabilizaci půdy 
proti erozi, zachycování CO2 a ke 
snižování emisí skleníkových plynů.
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], které by v žádném 
případě neměly přesáhnout částku 
samotné „ekologické“ platby.

Or. es

Odůvodnění

Mezi automatické příjemce „ekologické“ platby by měla patřit všechna odvětví, jež si 
automaticky zaslouží pobírat tuto platbu z důvodu dodatečných nákladů, ztráty příjmu 
a zvláštních podmínek pěstování z hlediska životního prostředí. Měly by se zohlednit přímé 
environmentální dopady botanických vlastností některých plodin nebo jejich příspěvku 
k zachování určitých stanovišť a sankce by se měly omezit na vyřazení ze seznamu příjemců 
„ekologické“ platby.

Pozměňovací návrh 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat každoroční platbu na povinné 
postupy, které musí zemědělci dodržovat, 
jestliže se prioritně zaměřují na cíle 
v oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Tyto postupy by měly mít 
podobu jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
pastvin a travních porostů, trvalých kultur 
v kombinaci s vhodnými agronomickými 
postupy a plochy využívané v ekologickém 
zájmu. Tyto postupy by se měly vztahovat 
i na zemědělce, jejichž zemědělské 
podniky se plně nebo částečně nacházejí 
v lokalitách sítě „Natura 2000“, na něž se 
vztahuje směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Totéž by 
mělo platit pro zemědělce, kteří se účastní 
agroenvironmentálních programů v rámci 
rozvoje venkova nebo se připojí 
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splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

k vnitrostátnímu systému certifikace, jenž 
osvědčuje respektování 
environmentálních hodnot, nebo pro 
zemědělce, kteří dodržují environmentální 
pokyny platné v udržitelných operačních 
programech v rámci jednotné společné 
organizace trhů a dostávají odpovídající 
platby, anebo pro ty, kteří dodržují 
agroenvironmentální režimy schválené na 
vnitrostátní úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat každoroční platbu na povinné 
postupy, které musí zemědělci dodržovat, 
jestliže se prioritně zaměřují na cíle 
v oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Tyto postupy by měly mít 
podobu jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a pastvin, trvalých kultur 
v kombinaci s vhodnými agronomickými 
postupy a plochy využívané v ekologickém 
zájmu. Tyto postupy by se měly vztahovat 
i na zemědělce, jejichž zemědělské 
podniky se plně nebo částečně nacházejí 
v lokalitách sítě „Natura 2000“, na něž se 
vztahuje směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
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nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Totéž by 
mělo platit pro zemědělce, kteří se účastní 
agroenvironmentálních programů v rámci 
rozvoje venkova nebo se připojí 
k vnitrostátnímu systému certifikace, jenž 
osvědčuje respektování 
environmentálních hodnot, nebo pro ty, 
kteří dodržují environmentální pokyny 
platné v udržitelných operačních 
programech v rámci jednotné společné 
organizace trhů anebo dodržují 
agroenvironmentální režimy schválené na 
vnitrostátní úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
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svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů,
plocha využívaná v ekologickém zájmu 
a další opatření stanovená v článku 29 
tohoto nařízení. Povinný charakter těchto 
postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, zemědělci, kteří se 
účastní agroenvironmentálních programů 
v rámci rozvoje venkova nebo 
vnitrostátního systému certifikace, jenž 
osvědčuje respektování 
environmentálních hodnot, i zemědělci, 
v jejichž podnicích pokrývá trvalý travní 
porost alespoň 50 % zemědělské plochy, 
na niž lze poskytnout podporu, by měli mít 
vzhledem k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
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[horizontální nařízení].

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
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č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, a zemědělci, kteří se 
rozhodujícím způsobem zapojují do 
agroenvironmentálních akcí, by měli mít 
vzhledem k uznávané prospěšnosti těchto
systémů ekologického zemědělství pro 
životní prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. de

Pozměňovací návrh 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
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a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, a zemědělci, kteří se 
zavázali přijmout opatření týkající se 
životního prostředí a klimatu v souladu 
s článkem 29 nařízení (EU) č. [rozvoj 
venkova], by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
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plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a historických pastvin, zachování trvalých 
kultur – pokud se půda udržuje v dobrém 
agronomickém stavu – a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu. Povinný charakter 
těchto postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. it



PE491.238v01-00 128/163 AM\905018CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů, 
trvalých kultur v kombinaci s vhodnými 
agronomickými postupy a plochy
využívané v ekologickém zájmu. Povinný 
charakter těchto postupů by se měl 
vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
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k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Tyto postupy by se měly vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
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na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. bg

Pozměňovací návrh 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
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v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
S ohledem na vyšší požadavky na ochranu 
životního prostředí, jež musí ve svých 
výrobních postupech plnit zemědělské 
podniky v lokalitách sítě „Natura 2000“, na 
něž se vztahuje směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, i ty, které 
dostávají agroenvironmentální podporu 
a podporu v oblasti změny klimatu 
uvedené v článku 29 nařízení EU č. (...) 
(rozvoj venkova), se u těchto podniků 
požadavky této „ekologické“ složky 
považují za splněné. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Vzhledem k environmentálním přínosům, 
jež některé druhy produkce, například 
trvalé kultury způsobilé pro základní 
platby, trvalé travní porosty, luštěniny 
a rýže, poskytují samy o sobě, by jejich 
producenti měli rovněž mít možnost 
využívat výhod „ekologické“ složky, aniž 
by museli plnit nějaké další povinnosti. 
Olivovníky, vinná réva a ovocné stromy 
dominují ekosystémům rozsáhlých 
regionů a přispívají ke stabilizaci půdy 
proti erozi, zachycování CO2 a ke 
snižování emisí skleníkových plynů. Totéž 
platí pro zemědělce, kteří se účastní 
agroenvironmentálních programů v rámci 
rozvoje venkova nebo kteří se připojí 
k vnitrostátnímu systému certifikace, jenž 
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osvědčuje respektování 
environmentálních hodnot. Nedodržování 
„ekologické“ složky by mělo vést k uložení 
sankcí na základě článku 65 nařízení (EU) 
č. […] [horizontální nařízení], které by 
v žádném případě neměly přesáhnout 
částku samotné „ekologické“ platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
S ohledem na vyšší požadavky na ochranu 
životního prostředí, jež musí ve svých 
výrobních postupech plnit zemědělské 
podniky v lokalitách sítě „Natura 2000“, na 
něž se vztahuje směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin 
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a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost.
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, i ty, které 
dostávají agroenvironmentální podporu 
a podporu v oblasti změny klimatu 
uvedené v článku 29 nařízení EU č. (...) 
(rozvoj venkova), se u těchto podniků 
požadavky této „ekologické“ složky 
považují za splněné. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Vzhledem k environmentálním přínosům, 
jež některé druhy produkce, například 
trvalé kultury způsobilé pro základní 
platby, trvalé travní porosty, luštěniny 
a rýže, poskytují samy o sobě, by jejich 
producenti měli rovněž mít možnost 
využívat výhod „ekologické“ složky, aniž 
by museli plnit nějaké další povinnosti. 
Olivovníky, vinná réva a ovocné stromy 
dominují ekosystémům rozsáhlých 
regionů a přispívají ke stabilizaci půdy 
proti erozi, zachycování CO2 a ke 
snižování emisí skleníkových plynů.
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. es

Pozměňovací návrh 242
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26



PE491.238v01-00 134/163 AM\905018CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu, střídání plodin, 
systémy založené na luštěninách, opatření 
týkající se energetiky a soběstačnosti 
zemědělských podniků, hospodaření 
s vodou a půdou, ochranná pásma, přesné 
zemědělské technologie, trvalé kultury 
nebo udržitelné certifikované systémy. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
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článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. střídání plodin, 
zachování trvalých pastvin a ekologická 
infrastruktura. Povinný charakter těchto 
postupů by se měl vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
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o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2092/91, by měli mít 
vzhledem k uznávané prospěšnosti 
systémů ekologického zemědělství pro 
životní prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […]
[horizontální nařízení].

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné 
s cíli uvedených směrnic. 

Or. en

Odůvodnění

Systémy ekologického zemědělství jsou z hlediska životního prostředí prospěšné. Ekologické 
zemědělství by se nicméně nemělo vyhnout „ekologizaci“ za účelem snížení administrativní 
zátěže.

Pozměňovací návrh 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
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a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

a poskytovat každoroční platbu na povinné 
postupy, pevně vázanou na základní 
platbu, které musí zemědělci dodržovat, 
jestliže se prioritně zaměřují na cíle 
v oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Tyto postupy by měly mít 
podobu jednoduchých, všeobecných 
a mimosmluvních opatření, která by šla 
nad rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. střídání plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Maria do Céu Patrão Neves



PE491.238v01-00 138/163 AM\905018CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Vzhledem k uznávanému přínosu 
pro životní prostředí by proto příslušní 
zemědělci měli využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli plnit 
nějakou další povinnost. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
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Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. pt

Pozměňovací návrh 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých pastvin a plocha 
využívaná v ekologickém zájmu. Povinný 
charakter těchto postupů by se měl 
vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
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žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
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všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů 
a ekologická infrastruktura. Povinný 
charakter těchto postupů by se měl 
vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Střídání plodin je dobře zavedeným 
agronomickým postupem, který přináší 
mnohem více než jen rozmanitost. Bez 
nákladných umělých vstupů rovněž 
zvyšuje úrodnost půdy a snižuje potřebu 
používat pesticidy, tudíž je pro zemědělce 
také ekonomicky přínosný, jelikož snižuje 
jejich závislost na vnějších vstupech. 
Spojení tohoto střídání se zařazením 
luštěnin by bylo přínosem pro životní 
prostředí, zemědělcům by snížilo výrobní 
náklady a také by pomohlo zmírnit 
závislost EU na dovozech bílkovin pro 
krmné účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Aby se zaručilo, že „ekologická" 
opatření, která si členské státy zvolily 
k použití na svém území, jsou stejně 
přínosná pro životní prostředí i klima, 
zvolí si členské státy ze seznamu šesti 
možných opatření určených na úrovni EU 
tři vhodná opatření a do dvou měsíců od 
oznámení Komisi získají její souhlas 
s výběrem.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) V průběhu ověřování souladu 
s požadavky na ochranu životního 
prostředí a zvažování platby této části 
přímých plateb, by se měla rovněž uvážit 
metoda společného řízení několika 
zemědělských podniků pod správou 
organizací producentů a družstev a toto 
řízení by mělo být podpořeno. Tento 
postup má multiplikační účinek, který 
pomáhá naplnění tohoto základního cíle 
společné zemědělské politiky.

Or. es

Odůvodnění

Systém kolektivní správy násobí přínosy opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. 
V zásadě se uplatňuje v rámci návrhů týkajících se rozvoje venkova (environmentální platby), 
ale měl by být zohledněn také v tomto aspektu přímých plateb.

Pozměňovací návrh 251
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Podpora pěstování bílkovinných 
luštěnin v rámci střídání plodin podstatně 
přispívá vyspělým udržitelným systémům 
zemědělského hospodaření jako 
integrovaný přístup k výzvám zmírnění 
změn klimatu a ztráty biologické 
rozmanitosti a úrodnosti půdy 
v zemědělství; výzkum, lepší odborná 
příprava a školicí služby pro zemědělce 
v tomto oboru a vybudování 
infrastruktury pro produkci osiva včetně 
skladování a výběru místních 
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a regionálních odrůd jsou zásadní pro 
snížení nedostatku bílkovin v EU a pro 
zvýšení příjmů zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „diverzifikace plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně životního prostředí, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout definici 
výrazu „plodiny“ a pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(27) S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „střídání plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně životního prostředí, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout definici 
výrazu „plodiny“ a pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „diverzifikace plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně životního prostředí, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout definici 
výrazu „plodiny“ a pravidla týkající se 

(27) S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „střídání plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně životního prostředí, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout definici 
výrazu „plodiny“ a pravidla týkající se 
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uplatňování tohoto opatření. uplatňování tohoto opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty a trvalými kulturami jako takovou, 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přijmout pravidla týkající se uplatňování 
tohoto opatření.

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými pastvinami
jako takovou, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými pastvinami 
jako takovou, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými pastvinami
jako takovou, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) 7 % orné půdy v rámci jednoho 
zemědělského podniku se využije tak, aby 
se zvýšila funkční biologická rozmanitost 
a tím i fungování zemědělského 
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ekosystému a poskytování veřejných 
statků. Prvky, které již často splňují 
kritéria opatření pro ochranu životního 
prostředí (tj. živé ploty, příkopy, mokřady 
i další fragmenty polopřírodních stanovišť 
a další vhodné krajinné prvky) by se 
připojily k ochranným pásmům za účelem 
vytvoření agroekologických infrastruktur 
pro udržitelné zemědělské systémy. Proto 
se nejedná o „vynětí půdy z produkce“, 
nýbrž o vylepšení dlouhodobé účinnosti 
celého systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 
uvedené v tomto opatření a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit v zájmu dodržení procentního 
podílu uvedeného v tomto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 
uvedené v tomto opatření a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit v zájmu dodržení procentního 
podílu uvedeného v tomto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu
uvedené v tomto opatření a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit v zájmu dodržení procentního 
podílu uvedeného v tomto opatření.

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování ekologické infrastruktury
a zároveň s přihlédnutím ke zvláštnostem 
členských států by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přesněji definovat druhy 
infrastruktury uvedené v tomto opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 264
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Za účelem podpory biologické 
rozmanitosti, ochrany životního prostředí 
a produktivity zemědělství se zavede 
zvláštní režim pro odvětví, která k této 
podpoře aktivně přispívají. Včelařství by 
mělo získat prioritu a měla by existovat 
ustanovení, která zajistí přímou podporu 
včelstev chovaných registrovanými 
výrobci. Je třeba vzít v úvahu, že je nutné 
financovat opylování.

Or. bg

Pozměňovací návrh 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Za účelem zlepšení životního 
prostředí, boje proti změnám klimatu 
a zlepšení agronomických podmínek 
Komise bezodkladně předloží strategický 
plán na dodávání rostlinných bílkovin, 
což zároveň umožní snížit vysokou 
závislost EU na vnějších dodavatelských 
zdrojích. Plán by měl také zajistit, aby se 
v rámci společné zemědělské politiky 
pěstovalo více bílkovinných olejnatých 
plodin a luštěnin a měl by podpořit 
zemědělský výzkum udržitelných 
a výnosných odrůd.



AM\905018CS.doc 151/163 PE491.238v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) S cílem zajistit, aby plány hnojení 
poskytovaly úplné záznamy o tom, jak 
zemědělci používají výživné látky 
a hnojiva, a umožnily optimalizaci těchto 
činností, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přijmout další pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Ve snaze zajistit, aby plány 
energetické účinnosti zaručily, že 
zemědělci v zemědělských podnicích 
optimálně využívají energii a minimalizují 
použití fosilních paliv, by na Komisi měla 
být přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout další pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29c) Ve snaze zajistit zimní pokryv půdy 
a současně maximalizovat přínosy tohoto 
opatření pro životní prostředí a klima, by 
členské státy měly určit termíny, které 
jsou na jejich území nejvhodnější 
k vytvoření a odstranění pokryvu, a na 
Komisi by měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout další 
pravidla týkající se uplatňování tohoto 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními by měly mít členské 
státy možnost využít část svých 
vnitrostátních stropů pro přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše všem 
zemědělcům působícím v těchto oblastech. 
Tato platba by neměla nahrazovat 
podpory poskytované v rámci programů 
rozvoje venkova a neměla by být 
poskytována zemědělcům v oblastech, 
které byly určeny v souladu s nařízením 

vypouští se
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Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 
2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[…] ze dne …. o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
[rozvoj venkova]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními by měly mít členské 
státy možnost využít část svých 
vnitrostátních stropů pro přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše všem 
zemědělcům působícím v těchto oblastech. 
Tato platba by neměla nahrazovat podpory 
poskytované v rámci programů rozvoje 
venkova a neměla by být poskytována 
zemědělcům v oblastech, které byly určeny 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] ze dne ….  o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními a v opuštěných 
oblastech by měly mít členské státy 
možnost využít část svých vnitrostátních 
stropů pro přímé platby a poskytovat všem 
zemědělcům působícím v těchto oblastech
k základní platbě každoroční platbu, 
založenou na nových kritériích jako hrubá 
tržní produkce, přidaná hodnota nebo 
počet zaměstnaných pracovníků. Tato 
platba by neměla nahrazovat podpory 
poskytované v rámci programů rozvoje 
venkova a neměla by být poskytována 
zemědělcům v oblastech, které byly určeny 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] ze dne …. o podpoře pro rozvoj 
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[rozvoj venkova]. venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
[rozvoj venkova].

Or. it

Pozměňovací návrh 271
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, který
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu může členský stát 
zavést podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy mohou použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které 
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, který
může být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu může být 
zavedena podpora příjmů mladých 
zemědělců zahajujících svoji zemědělskou 
činnost, aby se jim usnadnilo zahájení 
činnosti a po něm i strukturální úprava 
jejich podniků. Členským státům by mělo 
být umožněno použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

Or. en

Odůvodnění

Opatření druhého pilíře týkající se mladých zemědělců jsou účinnějším způsobem, 
jak podpořit a povzbudit nové účastníky, a proto by mělo být provádění opatření prvního 
pilíře pro členské státy nepovinné.

Pozměňovací návrh 273
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 

(31) Vzhledem k tomu, že pouze 6 % 
zemědělců v EU je mladší 35 let 
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zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, 
které by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

a přibližně 80 % zemědělců je starší 55 let, 
je třeba sociálně udržitelné oživení.
Vytváření a rozvoj nových hospodářských 
činností v odvětví zemědělství mladými 
zemědělci nebo novými účastníky, kteří 
zakládají zemědělské podniky, by měly být 
zváženy při přidělování a zaměřování 
přímých plateb. Tyto platby by rovněž měly 
zohlednit spolupráci mezi staršími 
a mladšími zemědělci, která povede 
k sociálně udržitelnému rozvoji 
venkovských oblastí. Aby mohli noví 
zemědělci zahájit činnost, je pro ně velmi 
důležité počáteční financování. Výše 
investiční dotace pro první rok by proto 
měla dosáhnout nejméně 50 % rozpočtu 
poskytnutého na celé období. Novými 
účastníky by měly být fyzické a právnické 
osoby i ti, kdo začínají podnikat v družstvu 
s jinými zemědělskými podniky. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
a nových účastníků zahajujících svoji 
zemědělskou činnost, aby se těm, jichž se 
to týká, usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava. Členské státy by 
měly mít možnost použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše. Tato platba 
měla být poskytována pouze během období 
nejvýše pěti let, neboť by se měla 
vztahovat jen na vybudování podniku, 
a neměla by se stát provozní podporou.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, 
které by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

(31) Aby se vyřešil problém generační 
obnovy v odvětví zemědělství, kde je pouze 
7 % populace mladší 35 let, je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které 
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci a dalšími 
novými účastníky jsou finančně náročné 
a představují prvek, který by měl být 
zvážen při přidělování a zaměřování 
přímých plateb. Tyto podnikatelské 
iniciativy jsou pro konkurenceschopnost 
zemědělství v Unii zásadní a z toho důvodu 
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podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

je třeba zavést podporu příjmů mladých 
zemědělců a nových účastníků 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
a novým účastníkům k základní platbě 
každoroční platbu založenou na ploše. Tato 
platba měla být poskytována pouze během 
období nejvýše pěti let, neboť by se měla 
vztahovat jen na vybudování podniku, 
a neměla by se stát provozní podporou.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci a novými 
účastníky jsou finančně náročné
a představují prvek, který by měl být 
zvážen při přidělování a zaměřování 
přímých plateb. Tyto podnikatelské 
iniciativy jsou pro konkurenceschopnost 
zemědělství v Unii zásadní a z toho důvodu 
je třeba zavést podporu příjmů mladých 
zemědělců a nových účastníků 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
a novým účastníkům k základní platbě 
každoroční platbu založenou na ploše. Tato 
platba měla být poskytována pouze během 
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vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

období nejvýše pěti let, neboť by se měla 
vztahovat jen na vybudování podniku, 
a neměla by se stát provozní podporou.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství ženami a mladými zemědělci 
jsou finančně náročné a představují prvek, 
který by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů žen a mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období pěti let, 
neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Vasilica Viorica Dăncilă
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, které
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou.

(31) Vytváření a rozvoj nových 
hospodářských činností v odvětví 
zemědělství mladými zemědělci jsou 
finančně náročné a představují prvek, který
by měl být zvážen při přidělování 
a zaměřování přímých plateb. Tyto 
podnikatelské iniciativy jsou pro 
konkurenceschopnost zemědělství v Unii 
zásadní a z toho důvodu je třeba zavést 
podporu příjmů mladých zemědělců 
zahajujících svoji zemědělskou činnost, 
aby se jim usnadnilo zahájení činnosti a po 
něm i strukturální úprava jejich podniků. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby a poskytovat mladým zemědělcům 
k základní platbě každoroční platbu 
založenou na ploše. Tato platba měla být 
poskytována pouze během období nejvýše 
pěti let, neboť by se měla vztahovat jen na 
vybudování podniku, a neměla by se stát 
provozní podporou. Domnívá se, že by 
ženám v zemědělství, které tvoří 
podstatnou část pracovní síly, měly být 
nabídnuty zvláštní vzdělávací programy 
a příspěvky na zařízení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 279
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Generační obměna bude 
v budoucnosti úspěšná jen tehdy, pokud 
budou mužům a ženám přiznána stejná 
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práva a možnosti včetně individuálních 
systémů sociálního zabezpečení, vzdělání, 
budování kapacit a účasti na 
rozhodování; generační obnova dále 
vyžaduje, aby se aktivně zachovávalo 
a rozvíjelo důležité kulturní, sociální 
a rekreační jádro, díky němuž je život 
v zemědělských podnicích a ve 
venkovských společenstvích přitažlivý;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Společná zemědělská politika 
Evropské unie by měla začít uznávat 
práci, kterou ve venkovských oblastech 
vykonávají ženy, a její přímý přínos 
k hospodářské rovnováze malých 
zemědělských podniků a především 
rodinných podniků prostřednictvím práce, 
jež je z hlediska zaměstnanosti pro 
statistiky neviditelná a nedoceněná, 
a tudíž nevytváří žádnou formu pasivních 
nároků. Režim přímých plateb se jeví jako 
vhodný nástroj na podporu začlenění žen 
ve venkovských oblastech do oficiálních 
hospodářských a sociálních údajů a údajů 
o zaměstnanosti. Finanční prostředky by 
měly být případně použity na podporu 
společného vlastnictví zemědělských 
podniků nebo zavedení pravidel pro práci 
žen v rodinných zemědělských podnicích.

Or. es

Odůvodnění

42 % z 26,7 milionů lidí, kteří v Evropě pravidelně pracují v zemědělství, jsou ženy, 
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ovšem pouze pětinu zemědělských podniků řídí ženy jako vlastníci. Odhaduje se, že práce 
přibližně 20 milionů Evropanů je pro účely zaměstnání, ekonomiky a statistik neviditelná.

Pozměňovací návrh 281
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31c) Ustanovení uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/41/EU ze dne 7. července 2010 
o uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně 
činné napomáhají uskutečňovat výše 
uvedené cíle, které jsou ovšem na druhou 
stranu omezovány nedostatkem 
spolehlivých nezaujatých údajů, jež by 
umožnily vytvořit podložené rozpočtové 
odhady. Do nařízení by proto měla být 
začleněna tato obecná zásada a navržené 
lhůty pro zpřístupnění uvedených údajů 
včetně ustanovení zvláštního platebního 
mechanismu pro zdůraznění a uznání 
práce žen ve venkovských oblastech. 
V souladu s přístupem založeným na 
pilířích společné zemědělské politiky by se 
měly přímé platby zaměřit na uznání 
těchto strukturálních aspektů a Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova by 
měl zahrnout konkrétnější opatření na 
podporu, uznání a financování přínosu 
žen k tématům jako diverzifikace, 
poskytování služeb a inovace a jejich 
obecnému přínosu pro zachování 
venkovských společenství. Do oblasti 
působnosti EZFRV spadá rovněž 
požadavek na podporu konkrétních sítí 
spolupráce v souladu s návrhy 
obsaženými v návrhu usnesení 
Evropského parlamentu 2010/2054(INI) 
o úloze žen v zemědělství a ve 
venkovských oblastech.

Or. es
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Odůvodnění

The lack of visibility concerning work carried out by women in rural areas makes it essential 
to have data to allow effective budgeting of the financial needs required to promote joint 
ownership and the regularisation of labour input and the possibility of recognising the social 
rights of women in rural areas. Such data are currently disaggregated or non-existent. The 
only serious way of incorporating a structural mechanism in the CAP to solve this problem is 
to propose a deadline for obtaining these data and to call on the Commission to submit 
a supplementary proposal to this reform within the 2013-2020 period of validity.

Pozměňovací návrh 282
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a zamezit diskriminaci mezi nimi by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla stanovit podmínky, za 
jakých mohou být právnické osoby 
považovány za způsobilé pro obdržení 
platby pro mladé zemědělce, zejména 
uplatňování věkového limitu na jednu 
nebo více fyzických osob, které tvoří 
právnickou osobu.

(32) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a zamezit diskriminaci mezi nimi by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla stanovit podmínky, za 
jakých mohou být právnické osoby 
považovány za způsobilé pro obdržení 
platby pro mladé zemědělce nebo nové 
účastníky.

Or. en


