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Pozměňovací návrh 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby pro podporu vázanou na produkci. 
Výše prostředků, které mohou být použity 
na podporu vázanou na produkci, by měla 
být přiměřeně omezena a tuto podporu by 
mělo být možno poskytovat v členských 
státech nebo v jejich konkrétních 
regionech, kde se uplatňují z 
hospodářských, environmentálních 
a/nebo sociálních důvodů mimořádně 
důležité zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
na tuto podporu až 5 % svých 
vnitrostátních stropů, nebo případně až 10 
% , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom 
roce v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V 
řádně odůvodněných případech, kdy byly 
v regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v uvedených 
regionech. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní 
platební nároky přiznané podle nařízení 
(ES) č. 1782/2003 a nařízení (ES) č. 
73/2009 a kteří nemají hektary způsobilé 
pro aktivaci platebních nároků. Pokud jde 
o schvalování nepovinné podpory vázané 
na produkci, která je vyšší než 10 % 

(33) Oddělení přímé podpory od produkce 
a zavedení režimu jednotné platby byly 
základními prvky v procesu reformy SZP. 
Zkušenosti s uplatňováním nařízení (ES) 
č. 1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009
spolu s vývojem situace na trhu naznačují, 
že režimy, které v roce 2003 zůstaly mimo 
režim jednotné platby, lze nyní do 
uvedeného režimu začlenit, a podpořit tak 
udržitelné zemědělství, které se bude více 
orientovat na trh.
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ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby pro podporu vázanou na produkci. 
Výše prostředků, které mohou být použity 
na podporu vázanou na produkci, by měla 
být přiměřeně omezena a tuto podporu by 
mělo být možno poskytovat v členských 
státech nebo v jejich konkrétních 
regionech, kde se uplatňují z 
hospodářských, environmentálních 
a/nebo sociálních důvodů mimořádně 
důležité zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
na tuto podporu až 5 % svých 
vnitrostátních stropů, nebo případně až 10 
% , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom 
roce v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V 
řádně odůvodněných případech, kdy byly 
v regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v uvedených 

vypouští se
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regionech. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní 
platební nároky přiznané podle nařízení 
(ES) č. 1782/2003 a nařízení (ES) č. 
73/2009 a kteří nemají hektary způsobilé 
pro aktivaci platebních nároků. Pokud jde 
o schvalování nepovinné podpory vázané 
na produkci, která je vyšší než 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 20 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
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regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
20 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
zaměstnanosti nebo produkce v uvedených 
regionech či za účelem podpory odvětví 
nebo výroby, jež mají významný přínos 
pro zlepšení životního prostředí, boj proti 
změně klimatu nebo zachování biologické 
rozmanitosti. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní platební 
nároky přiznané podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009 a 
kteří nemají hektary způsobilé pro aktivaci 
platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. bg

Pozměňovací návrh 286
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
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uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 
% svých vnitrostátních stropů, nebo 
případně až 10 % , pokud výše podpory 
vázané na produkci překročila alespoň v 
jednom roce v období 2010–2013 hodnotu 
5 %. V řádně odůvodněných případech, 
kdy byly v regionu prokázány určité citlivé 
potřeby, by však mělo být členským státům 
po schválení Komisí povoleno použít více 
než 10 % jejich vnitrostátního stropu. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v uvedených 
regionech. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní platební 
nároky přiznané podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009 a 
kteří nemají hektary způsobilé pro aktivaci 
platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost stanovit míru své vlastní 
podpory, která nepřesáhne 15 % jejich 
vnitrostátních stropů.  Podpora vázaná na 
produkci by měla být poskytnuta pouze v 
míře nezbytné pro vytvoření motivace pro 
zachování současných úrovní produkce v 
uvedených regionech či za účelem podpory 
odvětví nebo výroby, jež mají významný 
přínos pro zlepšení životního prostředí, 
boj proti změně klimatu nebo zachování 
biologické rozmanitosti. Tato podpora by 
rovněž měla být k dispozici zemědělcům, 
jimž ke dni 31. prosince 2013 náležejí 
zvláštní platební nároky přiznané podle 
nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení (ES) 
č. 73/2009 a kteří nemají hektary způsobilé 
pro aktivaci platebních nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
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svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 %
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom 
roce v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V 
řádně odůvodněných případech, kdy byly 
v regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků.
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 10 
% svých vnitrostátních stropů. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech, přičemž 
s cílem zajistit řádné dodržování této 
podmínky by Komise měla  být oprávněna 
monitorovat úrovně produkce v odvětvích 
a regionech, kde je tato forma podpory 
poskytována, a případně po členských 
státech požadovat, aby snížily procentní 
podíl přímých plateb poskytovaných ve 
formě podpory vázané na produkci.  Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků.

Or. en

Odůvodnění

Limity pro podporu vázanou na produkci v souladu s pozměňovacími návrhy příslušných 
článků. 
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Pozměňovací návrh 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom 
roce v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V 
řádně odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 

(33) Členským státům by již nemělo být 
povoleno, aby v určitých odvětvích použily 
část svých vnitrostátních stropů na přímé 
platby pro podporu vázanou na produkci, 
s výjimkou velice jasně definovaných 
případů či po omezenou dobu. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů klíčové zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví. 
Členské státy by měly mít možnost použít 
na tuto podporu až 5 % svých 
vnitrostátních stropů. Ve velmi 
mimořádných a řádně odůvodněných 
případech, kdy byly v regionu prokázány 
určité citlivé potřeby, by však mělo být 
členským státům po schválení Komisí 
povoleno použít více než 5 % jejich 
vnitrostátního stropu. Podpora vázaná na 
produkci by měla být poskytnuta pouze v 
míře nezbytné pro vytvoření motivace pro 
zachování současných úrovní produkce v 
uvedených regionech. Tato podpora by 
rovněž měla být k dispozici zemědělcům, 
jimž ke dni 31. prosince 2013 náležejí 
zvláštní platební nároky přiznané podle 
nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení (ES) 
č. 73/2009 a kteří nemají hektary způsobilé 
pro aktivaci platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 5 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.
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prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

Možnost podpory vázané na produkci by 
měla být omezena na malá odvětví se 
zvláštními potřebami a neměla by být 
používána jako obecný nástroj. Spolu 
s tím by měly být veškeré platby vázané na 
produkci co nejdříve zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 

(33) Členským státům a regionálním 
subjektům odpovědným za zemědělskou 
činnost by mělo být povoleno, aby u 
případů a odvětví, které jasně definují,
použily část svých vnitrostátních stropů na 
přímé platby pro podporu vázanou na 
produkci. Výše prostředků, které mohou 
být použity na podporu vázanou na 
produkci, by měla být přiměřeně omezena 
a tuto podporu by mělo být možno 
poskytovat v členských státech nebo v 
jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví., čímž se napomůže ke 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a 
zlepšení kvality jejich produktů a 
k nápravě nerovností v rámci 
hodnotového řetězce.  Členské státy by 
měly mít možnost použít na tuto podporu 
až 5 % svých vnitrostátních stropů, nebo 
případně až 10 % , pokud výše podpory 
vázané na produkci překročila alespoň v 
jednom roce v období 2010–2013 hodnotu 
5 %. V řádně odůvodněných případech, 
kdy byly v regionu prokázány určité citlivé 
potřeby, by však mělo být členským státům 
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podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

po schválení Komisí povoleno použít více 
než 10 % jejich vnitrostátního stropu. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v uvedených 
regionech. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní platební 
nároky přiznané podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009 a 
kteří nemají hektary způsobilé pro aktivaci 
platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. es

Odůvodnění

Nerovnosti v rámci hodnotového řetězce jsou jednou z hlavních příčin, proč 
z globalizovaného a otevřeného trhu mizí některá odvětví. 

Pozměňovací návrh 290
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
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environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů a s ohledem na krajinu
mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
zaměstnanosti nebo produkce v uvedených 
regionech či za účelem podpory odvětví 
nebo výroby, jež mají významný přínos, 
pokud jde o životní prostředí, včetně 
zachování biologické rozmanitosti, 
udržitelnosti krajiny a boje proti změně 
klimatu. Tato podpora by rovněž měla být 
k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 31. 
prosince 2013 náležejí zvláštní platební 
nároky přiznané podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009 a 
kteří nemají hektary způsobilé pro aktivaci 
platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) 
č. 182/2011. Poskytování podpory vázané 
na produkci je poměrně problematické, 
neboť je podmíněno specifickou 
hospodářskou, sociální a environmentální 
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situací.  Doplnění nových ustanovení 
například „pobídek“ za účelem zachování 
současných úrovní zaměstnanosti nebo 
produkce v jednotlivých regionech či za 
účelem podpory odvětví nebo výroby, jež 
mají významný přínos pro zlepšení 
životního prostředí, boj proti změně 
klimatu nebo zachování biologické 
rozmanitosti, by zjednodušilo a usnadnilo 
poskytování pomoci. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 292
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
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by však mělo být členským státům po
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být pravomoc přijímat prováděcí 
akty  svěřena Komisi v souladu s článkem 
290 SFEU.

Or. de

Odůvodnění

V tomto případě se nejedná o technickou záležitost, ale o předpis.

Pozměňovací návrh 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Za účelem zajištění efektivního a 
cíleného využívání finančních prostředků 
Unie a k zamezení dvojího financování 
podle jiných podobných nástrojů podpory, 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy pro účely vymezení 
přijetí pravidel, která se týkají podmínek 
pro udělení nepovinné podpory vázané na 
produkci a pravidel o jejím souladu s 
jinými opatřeními Unie a o kumulaci 

vypouští se
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podpor.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud jde o podporu pro odvětví 
bavlny, považovalo nařízení (ES) č. 
73/2009 za nutné, aby část podpory byla 
prostřednictvím zvláštní podpory na 
hektar, na který lze poskytnout podporu, i 
nadále spojena s pěstováním bavlny, aby 
se zabránilo jakémukoli riziku narušení 
produkce v regionech s produkcí bavlny, 
přičemž se vzaly do úvahy všechny 
faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. 
Tato praxe by měla být zachována 
v souladu s cíli stanovenými v protokolu 
č. 4 o bavlně připojeném k aktu 
o přistoupení z roku 1979.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud jde o podporu pro odvětví 
bavlny, považovalo nařízení (ES) č. 
73/2009 za nutné, aby část podpory byla 
prostřednictvím zvláštní podpory na hektar, 
na který lze poskytnout podporu, i nadále
spojena s pěstováním bavlny, aby se 
zabránilo jakémukoli riziku narušení 

(35) Pokud jde o podporu pro odvětví 
bavlny, považovalo nařízení (ES) č. 
73/2009 za nutné, aby část podpory byla 
prostřednictvím zvláštní podpory na hektar, 
na který lze poskytnout podporu, 
naposledy spojena s pěstováním bavlny, 
aby se zabránilo jakémukoli riziku narušení 
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produkce v regionech s produkcí bavlny, 
přičemž se vzaly do úvahy všechny 
faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. 
Tato praxe by měla být zachována 
v souladu s cíli stanovenými v protokolu 
č. 4 o bavlně připojeném k aktu 
o přistoupení z roku 1979.

produkce v regionech s produkcí bavlny, 
přičemž se vzaly do úvahy všechny 
faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. 
Tato praxe by měla být dočasně zachována 
v souladu s cíli stanovenými v protokolu 
č. 4 o bavlně připojeném k aktu 
o přistoupení z roku 1979. Aby  toto 
opatření více odpovídalo budoucím 
výzvám v oblasti SZP, mělo by být 
provedeno hodnocení nezbytnosti a 
účinnosti zvláštní podpory pro bavlnu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pokud jde o podporu pro odvětví 
bavlny, považovalo nařízení (ES) č. 
73/2009 za nutné, aby část podpory byla 
prostřednictvím zvláštní podpory na hektar, 
na který lze poskytnout podporu, i nadále 
spojena s pěstováním bavlny, aby se 
zabránilo jakémukoli riziku narušení 
produkce v regionech s produkcí bavlny, 
přičemž se vzaly do úvahy všechny 
faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. 
Tato praxe by měla být zachována 
v souladu s cíli stanovenými v protokolu 
č. 4 o bavlně připojeném k aktu 
o přistoupení z roku 1979.

(35) Pokud jde o podporu pro odvětví 
bavlny, považovalo nařízení (ES) č. 
73/2009 za nutné, aby část podpory byla 
prostřednictvím zvláštní podpory na hektar, 
na který lze poskytnout podporu, i nadále 
spojena s pěstováním bavlny, aby se 
zabránilo jakémukoli riziku narušení 
produkce v regionech s produkcí bavlny, 
přičemž se vzaly do úvahy všechny 
faktory, které toto rozhodnutí ovlivňují. I 
když by tato praxe měla být zachována 
v souladu s cíli stanovenými v protokolu 
č. 4 o bavlně připojeném k aktu 
o přistoupení z roku 1979, její uplatňování 
by mělo být přísně omezeno a postupně by 
se od jejího využívání mělo upouštět. 

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) S cílem umožnit účinné uplatňování 
zvláštní platby pro bavlnu by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy za 
účelem přijetí pravidel a podmínek pro 
schvalování půd a odrůd, pokud jde o 
zvláštní platbu pro bavlnu, a pravidel 
týkajících se podmínek poskytování této 
zvláštní platby, požadavků na způsobilost 
a agronomických postupů, kritérií pro 
schvalování mezioborových organizací, 
povinností producentů a situace, kdy 
schválená mezioborová organizace 
uvedená kritéria nedodržuje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Kapitola 2 nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 ze dne 23. června 2008, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a 
zavádí národní programy restrukturalizace 
odvětví bavlny, stanovila, že každý 
producentský členský stát musí Komisi 
předložit buď jednou za čtyři roky, a to 
poprvé do 1. ledna 2009, návrh čtyřletého 
restrukturalizačního programu, nebo do 31. 
prosince 2009 jediný návrh pozměněného 
restrukturalizačního programu na dobu 
osmi let. Zkušenosti ukázaly, že pro 
restrukturalizaci odvětví bavlny by lépe 
vyhovovala jiná opatření, jako např. 
opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována podle 

(37) Kapitola 2 nařízení Rady (ES) č. 
637/2008 ze dne 23. června 2008, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a 
zavádí národní programy restrukturalizace 
odvětví bavlny, stanovila, že každý 
producentský členský stát musí Komisi 
předložit buď jednou za čtyři roky, a to 
poprvé do 1. ledna 2009, návrh čtyřletého 
restrukturalizačního programu, nebo do 31. 
prosince 2009 jediný návrh pozměněného 
restrukturalizačního programu na dobu 
osmi let. Zkušenosti ukázaly, že pro 
restrukturalizaci odvětví bavlny by lépe 
vyhovovala jiná opatření, jako např. 
opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována podle 
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nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova], jež 
by rovněž umožnila lepší koordinaci s 
opatřeními v jiných odvětvích. Měla by 
však být ochráněna nabytá práva a 
oprávněná očekávání podniků, které jsou 
již do restrukturalizačních programů 
zapojeny. Probíhající programy v délce 
čtyř nebo osmi let by proto měly 
pokračovat až do konce. Na konci 
uvedeného období by však programy měly 
být ukončeny. Prostředky, které jsou k 
dispozici z čtyřletých programů, by pak 
mohly být od roku 2014 začleněny do 
prostředků Unie, které jsou k dispozici na 
opatření v rámci rozvoje venkova. Použít 
prostředky, které budou k dispozici po 
uplynutí osmiletých programů, v 
programech rozvoje venkova v roce 2018 
by nebylo účelné vzhledem k 
programovému období, a bylo by tudíž 
lépe je převést na programy podpory podle 
tohoto nařízení, jak je již stanoveno v čl. 5 
odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) 
č. 637/2008. Nařízení (ES) č. 637/2008 se 
proto v členských státech se čtyřletým 
programem stane bezpředmětným od 1. 
ledna 2014 a v členských státech s 
osmiletým programem od 1. ledna 2018. 
Nařízení (ES) č. 637/2008 by proto mělo 
být zrušeno.

nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova], jež 
by rovněž umožnila lepší koordinaci s 
opatřeními v jiných odvětvích. Měla by 
však být ochráněna nabytá práva a 
oprávněná očekávání podniků, které jsou 
již do restrukturalizačních programů 
zapojeny. Probíhající programy v délce 
čtyř nebo osmi let by proto měly 
pokračovat až do konce. Na konci 
uvedeného období by však programy měly 
být ukončeny. Prostředky, které jsou k 
dispozici z čtyřletých programů, by pak 
měly být od roku 2014 začleněny do 
prostředků Unie, které jsou k dispozici na 
opatření v rámci rozvoje venkova, Použít 
prostředky, které budou k dispozici po 
uplynutí osmiletých programů, v 
programech rozvoje venkova v roce 2018 
by nebylo účelné vzhledem k 
programovému období, a bylo by tudíž 
lépe je převést na programy podpory podle 
tohoto nařízení, jak je již stanoveno v čl. 5 
odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) 
č. 637/2008. Nařízení (ES) č. 637/2008 se 
proto v členských státech se čtyřletým 
programem stane bezpředmětným od 1. 
ledna 2014 a v členských státech s 
osmiletým programem od 1. ledna 2018. 
Nařízení (ES) č. 637/2008 by proto mělo 
být zrušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 

(38) Lze zavést jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
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účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Dojde-li však k 
porušením vnitrostátních právních 
předpisů v oblasti životního prostředí, 
měly by být na tuto platbu uloženy sankce.  
Cílem uvedeného režimu by měla být 
podpora stávající zemědělské struktury 
malých hospodářství v Unii, která by 
nebránila rozvoji směrem ke 
konkurenceschopnějším strukturám. Z toho 
důvodu by se měl přístup k režimu omezit 
na stávající podniky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 

(38) Členské státy by měly mít možnost 
využít část jejich vnitrostátních stropů pro 
přímé platby za účelem zavedení 
jednoduchého režimu zaměřeného
konkrétně na malé zemědělce, aby se 
snížily administrativní náklady na řízení a 
kontrolu přímé podpory. Pro tento účel by 
měla být stanovena paušální platba, která 
nahradí všechny přímé platby. Měla by být 
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povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
a mimo jiné zredukují jejich povinnosti, 
např. povinnosti vztahující se k žádosti 
o podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí a 
ke kontrolám stanoveným v nařízení (EU) 
č. […] [horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Pravidla týkající se 
podmíněnosti se nicméně i nadále vztahují 
na malé zemědělce, neboť je důležité, aby 
všichni zemědělci, kteří jsou příjemci 
prostředků z EU, bez ohledu na svou 
velikost, dodržovali minimální normy 
v oblasti ochrany životního prostředí.  
Cílem uvedeného režimu by měla být 
podpora stávající zemědělské struktury 
malých hospodářství v Unii, která by 
nebránila rozvoji směrem ke 
konkurenceschopnějším strukturám. Z toho 
důvodu by se měl přístup k režimu omezit 
na stávající podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální 
platba, která nahradí všechny přímé platby. 
Měla by být zavedena pravidla, která se 
zaměří na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 

(38) Členský stát může zavést jednoduchý 
režim zaměřený konkrétně na malé 
zemědělce, aby se snížily administrativní 
náklady na řízení a kontrolu přímé 
podpory. Pro tento účel může členský stát
stanovit paušální platbu, která nahradí 
všechny přímé platby. Mohou být 
zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
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povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

a mimo jiné zredukují jejich povinnosti,
např. povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí, 
aniž by bylo ohroženo dosahování 
celkových cílů reformy, samozřejmě s tím, 
že se na malé zemědělce vztahují právní 
předpisy Unie uvedené v příloze II nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení]. Cílem 
uvedeného režimu by měla být podpora 
stávající zemědělské struktury malých 
hospodářství v Unii, která by nebránila 
rozvoji směrem ke konkurenceschopnějším 
strukturám. Z toho důvodu by se měl 
přístup k režimu omezit na stávající 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální 
platba, která nahradí všechny přímé platby. 
Měla by být zavedena pravidla, která se 
zaměří na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 

(38) Členský stát může zavést jednoduchý 
režim zaměřený konkrétně na malé 
zemědělce, aby se snížily administrativní 
náklady na řízení a kontrolu přímé 
podpory. Pro tento účel může členský stát
stanovit paušální platbu, která nahradí 
všechny přímé platby. Mohou být 
zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
a mimo jiné zredukují jejich povinnosti, 
např. povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, aniž by bylo ohroženo 
dosahování celkových cílů reformy, 
samozřejmě s tím, že se na malé zemědělce 
vztahují právní předpisy Unie uvedené v 
příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
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uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální 
platba, která nahradí všechny přímé platby. 
Měla by být zavedena pravidla, která se 
zaměří na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

(38) Členský stát může zavést jednoduchý 
režim zaměřený konkrétně na malé 
zemědělce, aby se snížily administrativní 
náklady na řízení a kontrolu přímé 
podpory. Pro tento účel může členský stát
stanovit paušální platbu, která nahradí 
všechny přímé platby. Měla by být 
zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
a mimo jiné zredukují jejich povinnosti, 
např. povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí, k 
podmíněnosti a ke kontrolám stanoveným 
v nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], aniž by bylo ohroženo 
dosahování celkových cílů reformy, 
samozřejmě s tím, že se na malé zemědělce 
vztahují právní předpisy Unie uvedené v 
příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
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omezit na stávající podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

(38) Měla by existovat možnost zavést
jednoduchý režim zaměřený konkrétně na 
malé zemědělce, aby se snížily 
administrativní náklady na řízení 
a kontrolu přímé podpory. Členským 
státům by však mělo být umožněno, aby o 
zavedení zvláštního systému mohly samy 
rozhodovat. Pro tento účel by měla být 
stanovena paušální platba, která nahradí 
všechny přímé platby. Měla by být 
zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
a mimo jiné zredukují jejich povinnosti, 
např. povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí, k 
podmíněnosti a ke kontrolám stanoveným 
v nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], aniž by bylo ohroženo 
dosahování celkových cílů reformy, 
samozřejmě s tím, že se na malé zemědělce 
vztahují právní předpisy Unie uvedené v 
příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

(38) Členské státy by měly být oprávněny 
využít část svých vnitrostátních stropů pro 
přímé platby za účelem zavedení 
jednoduchého režimu zaměřeného
konkrétně na malé zemědělce, aby se 
snížily administrativní náklady na řízení a 
kontrolu přímé podpory. Pro tento účel by 
měla být stanovena paušální platba, která 
nahradí všechny přímé platby. Měla by být 
zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit pro malé zemědělce 
a mimo jiné zredukují jejich povinnosti, 
např. povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí a 
ke kontrolám týkajícím se podmíněnosti 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám, 
aniž by bránil strukturálním změnám v 
zemědělském odvětví. Z toho důvodu by se 
měl přístup k režimu omezit na stávající 
podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální 
platba, která nahradí všechny přímé 
platby. Měla by být zavedena pravidla, 
která se zaměří na zjednodušení formalit 
pro malé zemědělce a mimo jiné zredukují 
jejich povinnosti, např. povinnosti 
vztahující se k žádosti o podporu, k 
zemědělským postupům příznivým pro 
klima a životní prostředí, k podmíněnosti 
a ke kontrolám stanoveným v nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení], aniž 
by bylo ohroženo dosahování celkových 
cílů reformy, samozřejmě s tím, že se na 
malé zemědělce vztahují právní předpisy 
Unie uvedené v příloze II nařízení (EU) 
č. […] [horizontální nařízení]. Cílem 
uvedeného režimu by měla být podpora 
stávající zemědělské struktury malých 
hospodářství v Unii, která by nebránila 
rozvoji směrem ke konkurenceschopnějším 
strukturám. Z toho důvodu by se měl 
přístup k režimu omezit na stávající 
podniky.

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se malým zemědělcům a skupinám 
producentů poskytla pomoc při jejich 
zapojení do zemědělských činností.  Pro 
tento účel by měl být v rámci přímých 
plateb zaveden zvláštní režim.  Měla by 
být zavedena pravidla, která se zaměří na 
zjednodušení formalit. Tento režim pro 
malé zemědělce by neměl být modelem, 
který malým zemědělcům poskytoval 
pomoc při odchodu z tohoto odvětví.  
Zemědělci by proto měli mít možnost 
opustit „režim pro malé zemědělce“ nebo 
do něj vstoupit či přejít do jiného 
zemědělského systému definovaného v 
tomto nařízení.  Malí zemědělci by neměli 
mít výjimky z ekologických opatření a 
musí dodržovat požadavky podmíněnosti. 
Cílem uvedeného režimu by měla být 
podpora stávající zemědělské struktury 
malých hospodářství v Unii, která by 
nebránila rozvoji směrem ke 
konkurenceschopnějším strukturám.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

(38) Měly by být zavedeny dva jednoduché 
typy podpory malých zemědělců.  Jednak 
by měl být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na velmi malé 
zemědělské podniky a rodinné podniky, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
k produktivnějším strukturám. Z toho 
důvodu by se měl přístup k režimu omezit 
na stávající podniky. Na druhé stran by 
měl existovat typ pomoci pro malé 
zemědělské podniky, který by doplňoval 
ostatní podpory vyplácené zemědělcům.  
Pro malé zemědělce by měly platit 
povinnosti vztahující se k žádosti o 
podporu, k zemědělským postupům 
příznivým pro klima a životní prostředí, k 
podmíněnosti a ke kontrolám stanoveným 
v nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

Or. fr
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Pozměňovací návrh 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu a k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, aniž by bylo ohroženo 
dosahování celkových cílů reformy, 
samozřejmě s tím, že se na malé zemědělce 
vztahují povinnosti týkající se 
podmíněnosti a právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim (38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
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zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora  zemědělské 
struktury malých hospodářství v Unii, která 
by nebránila rozvoji směrem k 
produktivnějším strukturám.

Or. pt

Pozměňovací návrh 310
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
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žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
k udržitelnějším strukturám. Z toho 
důvodu by se měl přístup k režimu omezit 
na stávající podniky.

Or. fr

Odůvodnění

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Pozměňovací návrh 311
Gabriel Mato Adrover

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Zemědělství v nejvzdálenějších 
regionech se musí potýkat se specifickými 
obtížemi vyplývajícími z izolovanosti a 
vzdálenosti těchto oblastí a mělo by proto 
mít specifické postavení v rámci zvláštních 
ustanovení, které jsou nyní obsaženy v 
nařízení Rady (ES) č. 247/2006.  Závažné 
překážky pro diverzifikaci produkce, které 
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vyplývají z geografických a klimatických 
podmínek, vyžadují, aby toto zvláštní 
postavení bylo zohledněno i 
v rozpočtových rozhodnutích přijímaných 
Evropskou unií v souvislosti s tímto 
nařízením. 

Or. es

Pozměňovací návrh 312
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V zájmu zjednodušení a zohlednění
zvláštní situace nejvzdálenějších regionů 
by se měly přímé platby v těchto regionech 
spravovat v rámci podpůrných programů 
podle nařízení (ES) č. 247/2006. V 
důsledku toho by se na tyto oblasti neměla 
vztahovat ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimu základní platby a 
souvisejících plateb a rovněž podpory 
vázané na produkci.

(40) V zájmu zjednodušení a s cílem 
patřičněji zohlednit v SZP  zvláštní situaci 
nejvzdálenějších regionů, které se potýkají 
s problémy vyplývajícími z malé velikosti a 
velké vzdálenosti od trhu,  by se měly 
přímé platby a veškeré typy podpory 
vyplácené zemědělcům  v těchto regionech 
spravovat v rámci podpůrných programů 
podle nařízení (ES) č. 247/2006 V 
důsledku toho by se na tyto oblasti neměla 
vztahovat ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimu základní platby a 
souvisejících plateb a rovněž podpory 
vázané na produkci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 313
Gabriel Mato Adrover

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V zájmu zjednodušení a zohlednění 
zvláštní situace nejvzdálenějších regionů 

(40) V zájmu zjednodušení a zohlednění 
zvláštní situace nejvzdálenějších regionů 
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by se měly přímé platby v těchto regionech 
spravovat v rámci podpůrných programů 
podle nařízení (ES) č. 247/2006. V 
důsledku toho by se na tyto oblasti neměla 
vztahovat ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimu základní platby a 
souvisejících plateb a rovněž podpory 
vázané na produkci.

by se měly přímé platby v těchto regionech 
spravovat v rámci podpůrných programů 
podle nařízení (ES) č. 247/2006. V 
důsledku toho by se na tyto oblasti neměla 
vztahovat ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimu základní platby a 
souvisejících plateb a rovněž podpory 
vázané na produkci. Je však třeba  
vypracovat posouzení dopadů, které by 
jakékoli změny tohoto nařízení měly na 
tyto regiony.

Or. es

Pozměňovací návrh 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Různorodost zemědělského odvětví 
v určitých izolovaných oblastech s 
neúčinnými systémy produkce vyžaduje, 
aby byly vytvořeny specifické nástroje 
zemědělské politiky, s nimiž má Evropská 
unie dostatečné zkušenosti a které by 
umožnily silnější orientaci odvětví na trh, 
snížily dopady na životní prostředí 
ukončením zemědělských činností a 
udržely venkovské komunity, a to v 
souladu s cíli v oblasti udržitelnosti.  Je 
třeba důkladně posoudit specifická 
opatření v případě ostrovních území Unie, 
která sdílejí podobné charakteristiky s 
územími, v nichž se takovéto nástroje 
zemědělské politiky osvědčily. 

Or. es

Pozměňovací návrh 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Mají-li se posílit sociální kritéria, 
měly by členské státy podpořit a zavést 
systémy certifikace historie zaměstnávání 
(akreditované sociální osvědčení se 
zapojením sociálních aktérů), které by 
spotřebitelům poskytly informace a 
fungovaly by jako podnět k uplatňování 
přístupu založeného na sociální 
odpovědnosti podniků a v rámci něhož 
jsou stanoveny a vybrány nejlepší 
pracovní vztahy a postupy.  Tento systém 
pro poskytování informací o historii 
zaměstnávání by mohl být uplatňován 
také na dovážené produkty. 

Or. es

Pozměňovací návrh 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a 
měla by platit po celou dobu použitelnosti 
tohoto nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Veškeré takto převáděné 
prostředky by měly být předmětem 
spolufinancování ze strany členských 
států, a to v míře, která se vztahuje na 
program rozvoje venkova v daném 
členském státě. 
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Or. en

Odůvodnění

Pokud nebude existovat požadavek spolufinancování, hrozí riziko, že by  prostředky v rámci 
pilíře 1 mohl členský stát používat na snížení svých povinností v oblasti spolufinancování a 
tedy na zlepšení svých státních financí na úkor SZP.

Pozměňovací návrh 317
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a 
měla by platit po celou dobu použitelnosti 
tohoto nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Veškeré takto převáděné 
prostředky by měly být předmětem 
spolufinancování ze strany členských 
států, a to v míře, která se vztahuje na 
program rozvoje venkova v daném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
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prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Takovéto ustanovení by oslabilo zaměření na SZP podporující veřejné výdaje na veřejné 
statky a znamenalo by velký krok zpátky, pokud jde o vývoj SZP, a proto by mělo být 
vypuštěno. 

Pozměňovací návrh 319
George Lyon, Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Veškeré takto převáděné 
prostředky by neměly přesahovat více než 
15 % jejich stropů pro přímé platby a měly 
by být využívány společně se 
spolufinancováním.  Navíc by všechny 
členské státy měly mít možnost tento 
převod navýšit o částku úměrnou 
částkám, které nebyly přiděleny jako 
podpora oblastem s přírodními 
omezeními. Měly by mít rovněž možnost 
převést částky, které nebyly vyčerpány na 
„ekologizaci“, a poskytnout tak další 
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podporu na agroenvironmentální opatření 
v rámci rozvoje venkova. Zároveň by měla 
být členským státům, ve kterých úroveň 
přímé podpory zůstává nižší než 90 % 
průměrné výše podpory v Unii, dána 
možnost převádět prostředky z jejich 
podpory určené na rozvoj venkova do 
stropů jejich přímých plateb. Tato volba by 
měla proběhnout jednorázově a za určitých 
podmínek a měla by platit po celou dobu 
použitelnosti tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Takovéto prostředky by po svém 
převedení nebyly předmětem 
spolufinancování. Členské státy, jejichž 
úroveň přímé podpory je nižší než 
průměrná podpora v Unii, by tak mohly 
konsolidovat převod prostředků z pilíře I 
do pilíře II. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení. Je důležité, aby bylo stanoveno, 
jakým způsobem lze prostředky znovu 
použít, a to vzhledem k tomu, že 
ekologizace je povinná a představuje 
základ pro agroenviromentální projekty
v rámci druhého pilíře.

Or. ro

Pozměňovací návrh 322
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
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venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

venkova. V této souvislosti mohou členské 
státy stanovit jako prioritu financování 
opatření ke koncentraci dodávek 
posílením organizací producentů 
stanovených v nařízení o rozvoji venkova. 
Zároveň by měla být členským státům, ve 
kterých úroveň přímé podpory zůstává 
nižší než 90 % průměrné výše podpory v 
Unii, dána možnost převádět prostředky z 
jejich podpory určené na rozvoj venkova 
do stropů jejich přímých plateb. Tato volba 
by měla proběhnout jednorázově a za 
určitých podmínek a měla by platit po 
celou dobu použitelnosti tohoto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově, za určitých podmínek a 
v případech, kdy je to možné, a měla by 
platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44 a) S cílem chránit stav evropské 
krajiny by platby podle tohoto nařízení 
měly být v souladu se zásadami Evropské 
úmluvy o krajině a článkem 3 Lisabonské 
smlouvy, čímž se zajistí, aby bylo 
ochráněno evropské kulturní dědictví a 
zvýšena jeho kvalita.  Krajina představuje 
klíčový prvek kultury a regionálních 
tradic, zvyšuje kulturní a zeměpisnou 
rozmanitost a je rovněž základem naší 
moderní biodiverzity, která byla utvářena 
po staletí zemědělstvím a 
obhospodařováním lesů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek - 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek - 1
Ukončení  přímých plateb

1. Přímé platby budou ukončeny do roku 
2025, přičemž:
a) budou postupně rušeny v rámci 
jednotlivých fází;
b) uvolněné prostředky se využijí na 
programy zaměřené na  ochranu a 
zlepšení v následujících oblastech:  
i) životní prostředí
ii) chov zvířat
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iii) voda a její kvalita
iv) půda a její kvalita
v) změny související s klimatem
 c) 100 % uvolněných prostředků se 
využije na regionální opatření. 

Or. de

Pozměňovací návrh 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

ii) platby pro zemědělce, kteří si osvojují 
moderní postupy udržitelného zemědělství 
příznivé pro biologickou rozmanitost, 
dobré hospodaření s úrodností půdy a 
vodou, pro klima a životní prostředí, jež 
jdou nad rámec pravidel podmíněnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

ii) režimu, který je povinný pro členské 
státy a dobrovolný pro zemědělce a který 
se týká platby  pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí

Or. it

Pozměňovací návrh 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

ii) dodatečné platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí,

Or. de
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Pozměňovací návrh 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

ii) dorovnávací platby pro zemědělce 
dodržující zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii а (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) nového režimu plateb pro včelstva ve 
včelařském odvětví financovaného EU;

Or. bg

Pozměňovací návrh 333
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) platby pro nové zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) nepovinné platby pro mladé zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,

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 dobrovolné.

Pozměňovací návrh 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) nepovinné platby pro mladé zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,

Or. en

Odůvodnění

Platba pro mladé zemědělce by měla být pro členské státy a regiony dobrovolná. 

Pozměňovací návrh 336
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří iv) nepovinné platby pro mladé zemědělce, 
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zahajují zemědělskou činnost, kteří zahajují zemědělskou činnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) nepovinné platby pro mladé zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) platby pro mladé zemědělce a nové 
účastníky, kteří zahajují zemědělskou 
činnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) platby pro mladé a nové zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) povinné platby pro mladé zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
zahajují zemědělskou činnost,

iv) povinné platby pro mladé zemědělce, 
kteří zahajují zemědělskou činnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) platby pro mladé zemědělce, kteří iv) platby pro mladé zemědělce, kteří 
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zahajují zemědělskou činnost, zahajují zemědělskou činnost, a pro ženy 
v zemědělském odvětví,

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem k multifunkční úloze, kterou ženy plní v rodinném a pracovním prostředí, mohou 
zásadně přispívat k pokroku a inovacím na všech úrovních společnosti a ke zvýšení kvality 
života, především pak ve venkovských oblastech.  Zaslouží  si proto stejně jako mladí lidé  
uznání a podporu ze strany SZP.

Pozměňovací návrh 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) nepovinného režimu podpory vázané na 
produkci,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) zvláštní podpory pro bavlnu, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vi
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) zvláštní podpory pro bavlnu, vi) dočasné zvláštní podpory pro bavlnu,

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé
zemědělce,

vii) zjednodušeného režimu pro zemědělce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. de

Pozměňovací návrh 348
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
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zemědělce, pro malé zemědělce,

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,
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Or. en

Pozměňovací návrh 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce,

vii) nepovinného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. fr

Odůvodnění

Velikost zemědělských podniků se v jednotlivých členských státech velmi liší.  Režim pro malé 
zemědělce může být v některých případech přínosný, v jiných členských státech však může 
způsobit narušení hospodářské soutěže.  Bylo by proto nejlepší, aby přínosy takového režimu 
posoudily samy členské státy. 

Pozměňovací návrh 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) platby pro malé zemědělce, která by 
měla být stanovena na úrovni členského 
státu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 355
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) platby pro malé zemědělce, kterou 
stanoví jednotlivé členské státy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Změna přílohy I
Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, aby mohla měnit seznam režimů
podpory uvedený v příloze I.

Or. es

Odůvodnění

Otázka působnosti nařízení má zásadní význam. 
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Pozměňovací návrh 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Změna přílohy I
Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, aby mohla měnit seznam režimů 
podpory uvedený v příloze I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických nebo 
právnických osob, bez ohledu na právní 
formu skupiny a jejích členů podle 
vnitrostátních právních předpisů, jejíž 
zemědělský podnik se nachází na území 
Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské 
unii ve spojení s články 349 a 355 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
která vykonává zemědělskou činnost; 

a) „zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických nebo 
právnických osob, bez ohledu na právní 
formu skupiny a jejích členů podle 
vnitrostátních právních předpisů, jejíž 
zemědělský podnik se nachází na území 
Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské 
unii ve spojení s články 349 a 355 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
která vykonává zemědělskou činnost. 
Pokud je zemědělec zákonně registrovaná 
nezisková organizace či podobná 
dobročinná organizace nebo organizace 
zmocněna centrálním či regionálním 
orgánem, která byla primárně zákonně 
zřízena za účelem aktivní ochrany a 
správy krajiny a péče o historické 
prostředí a poskytuje obecně prospěšné 
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služby, může členský stát rozhodnout o 
tom, že pro účely tohoto nařízení, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
…o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a pro účely 
nařízení  Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] ze dne … o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské 
politiky („horizontální nařízení“), bude 
přistupovat k jejich podnikům či 
skupinám podnikům jako k jednotlivým a 
nezávislým subjektům; 

Or. en

Odůvodnění

Některé typy neziskových organizací spravují vícero zemědělských skupin podniků, jejichž 
cílem je zajištění udržitelnějšího přístupu k zemědělské činnosti příznivější vůči životnímu 
prostředí.   Je proto logické,  že by členské státy měly mít možnost přistupovat k jednotlivým 
skupinám podniků v rámci těchto organizací jako k jednotlivým a nezávislým podnikům, 
pokud jde o platby SZP a monitorování, aby se tak zjednodušily administrativní požadavky a 
zabránilo se nepřiměřeným nákladům, které by vznikly příjemcům a vnitrostátním platebním 
agenturám. 

Pozměňovací návrh 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „pracovníkem v zemědělství 
pobírajícím plat“ se rozumí stálý, stálý 
sezónní nebo dočasný zaměstnanec 
zemědělce, jehož práce má zásadní  
význam pro zemědělskou činnost a 
hodnotový řetězec a jehož pracovní 
podmínky týkající se stability, zabezpečení
a profesionality by měly být prioritně 
zlepšovány.

Or. es
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Pozměňovací návrh 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zemědělským podnikem“ se rozumí 
soubor všech produkčních jednotek 
využívaných k zemědělské činnosti a 
spravovaných zemědělcem, které se 
nacházejí na území stejného členského 
státu;

b) „zemědělským podnikem“ se rozumí 
soubor všech produkčních jednotek 
využívaných k zemědělské činnosti a 
spravovaných zemědělcem, které se 
nacházejí na území stejného členského 
státu;

Or. es

Odůvodnění

„Jednotky využívané k zemědělské produkci“ je širší definice než je ta, která by měla být 
pokryta tímto článkem, neboť takovéto jednotky by mohly odkazovat na cokoli od pluhu přes 
dojící zařízení až po zavlažovací systém. (Změna se nedotkla českého znění).

Pozměňovací návrh 361
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zemědělským podnikem“ se rozumí 
soubor všech produkčních jednotek 
využívaných k zemědělské činnosti a 
spravovaných zemědělcem, které se 
nacházejí na území stejného členského 
státu;

b) „zemědělským podnikem“ se rozumí 
soubor všech produkčních jednotek 
využívaných k zemědělské činnosti a 
spravovaných zemědělcem, rodinou 
zemědělce či několika rodinami, které se 
nacházejí na území stejného členského 
státu;

Or. pl
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Odůvodnění

Definice podniku by měla být rozšířena, aby zahrnovala i rodinné zemědělské podniky a 
podniky provozované několika rodinami, což není v rozporu se soukromým vlastnictvím 
zemědělské půdy. 

Pozměňovací návrh 362
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „moderními systémy udržitelného 
zemědělství“ se rozumí zemědělské 
postupy nad rámec stávajících základních 
pravidel podmíněnosti podle nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení], 
neustále rozvíjející zlepšování řízení 
přírodních živin, koloběhu vody a 
energetických toků  způsobem, který 
snižuje škody na životním prostředí a 
odpady pocházející z neobnovitelných 
zdrojů, a zachovávající vysokou míru 
rozmanitosti, pokud jde plodiny, chovná 
zvířata a rozmanitost přírody v rámci  
systému produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „průmyslovým zemědělstvím“ se 
rozumí intenzivní živočišná výroba 
strukturálně závislá na nakoupeném 
krmivu a vysoké spotřebě energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 364
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) „systémy neudržitelného zemědělství“ 
se rozumí zemědělské a chovné postupy, 
které systematicky porušují stávající 
základní pravidla podmíněnosti podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení]  v důsledku nízké míry řízení 
cyklu živin a vysoké závislosti na 
externích vstupech, pokud jde o energii, 
biocidy, antibiotika, vodu a živiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b c) „malým zemědělcem“ se rozumí 
drobný producent, včetně zemědělců na 
částečný úvazek a částečně 
samozásobitelských zemědělců, s méně 
než 5 ha, avšak s  nejméně 25% podílem 
zemědělské činnosti a celkového čistého 
příjmu ze zemědělské produkce, včetně 
souvisejícího zpracování a prodeje 
zemědělských produktů a dalších se 
zemědělstvím souvisejících služeb. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely, včetně využití domácích 
koňovitých, s výjimkou využití pro 
zábavné účely,

Or. fr

Pozměňovací návrh 367
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely, a žatva či spásání půdy 
hlavně či výlučně z environmentálních 
důvodů;

Or. de

Pozměňovací návrh 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů,, včetně sklizně, dojení, krocení, 
trénování a plemenářské činnosti a chovu 
zvířat pro zemědělské účely a

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
běžné zemědělské účely,

Or. es

Pozměňovací návrh 370
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

– zemědělská produkce, která zahrnuje
chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

Or. pt
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Pozměňovací návrh 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin bez zvláštní přípravy, která jde nad 
rámec tradičních způsobů zemědělské 
produkce a použití strojů, nebo

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 372
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin bez zvláštní přípravy, která jde nad 
rámec tradičních způsobů zemědělské 
produkce a použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch v dobrém 
zemědělském a environmentálním stavu a

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin bez zvláštní přípravy, která jde nad 

– udržování zemědělských ploch v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, nebo 
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rámec tradičních způsobů zemědělské 
produkce a použití strojů, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních způsobů zemědělské produkce 
a použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin, přičemž takovéto udržování 
zahrnuje  v případě zemědělských ploch 
přirozeně uchovávaných v takovémto 
stavu minimální činnost, kterou stanoví 
členské státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních způsobů zemědělské produkce a 
použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
běžných způsobů zemědělské produkce a 
použití strojů, nebo

Or. es

Odůvodnění

„Běžných“ je vhodnější termín. 
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Pozměňovací návrh 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních způsobů zemědělské produkce a 
použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
běžných způsobů zemědělské produkce a 
použití strojů, nebo

Or. es

Odůvodnění

Použití sousloví „běžné způsoby zemědělské produkce a použití strojů“ je vhodnější než 
„tradiční způsoby zemědělské produkce a použití strojů“, neboť jejich významy  se mohou 
lišit.  

Pozměňovací návrh 377
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních způsobů zemědělské produkce a 
použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
připravenosti pro pastvu nebo pěstování 
plodin bez zvláštní přípravy, která jde nad 
rámec tradičních způsobů zemědělské 
produkce a použití strojů, nebo

Or. pl

Pozměňovací návrh 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 380
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– provádění minimální činnosti na 
zemědělské ploše přirozeně ponechávané 
ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin;

Or. en



PE492.791v01-00 62/169 AM\907852CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 381
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

–  v případě, že je zemědělská plocha
přirozeně ponechávaná ve stavu vhodném 
pro pastvu nebo pěstování plodin a půda 
není využívána ve smyslu výše uvedené 
první odrážky, není prováděna žádná 
zemědělská činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– provádění minimální činnosti na 
zemědělské ploše přirozeně ponechávané 
ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin, včetně zemědělské 
činnosti, která rovněž plní cíle v oblasti 
ochrany přírody,  například zemědělské 
činnosti vysoké přírodní hodnoty či 
provádění zemědělských činností v rámci 
programu Natura 2000 nebo 
srovnatelných programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– pokud tak členský stát na národní či 
regionální úrovně stanoví v případě, kdy 
plocha nevyžaduje udržování, ale je 
namísto toho přirozeně ponechávána ve 
stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin, činnosti, které mohou být 
definovány na vnitrostátní či regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– pokud tak členský stát na národní či 
regionální úrovně rozhodne v případě, 
kdy plocha nevyžaduje udržování, ale je 
namísto toho přirozeně ponechávána ve 
stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin, činnosti, které mohou být 
definovány na vnitrostátní či regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 

– pokud tak členský stát na národní či 
regionální úrovně stanoví v případě, kdy 
plocha nevyžaduje udržování, ale je 
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ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

namísto toho přirozeně ponechávána ve 
stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin, činnosti, které mohou být 
definovány na vnitrostátní či regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy  nebo případně 
regionální orgány v souladu s článkem 20 
tohoto nařízení a která je prováděna na 
zemědělské ploše přirozeně ponechávané 
ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin;

Or. es

Odůvodnění

Dodržování zásady subsidiarity v souladu s rámcem stanoveným Komisí.  Reforma společné 
zemědělské politiky by neměla být využívána k tomu, aby politiky, které jsou mnohem lépe 
řízeny na regionální úrovni, byly převáděny pod kontrolu centrální vlády.

Pozměňovací návrh 387
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 

– provádění minimální činnosti, případně 
založené na minimální intenzitě chovu,  
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na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

kterou stanoví členské státy a která je 
prováděna na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 388
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy či regiony a která je 
prováděna na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy za účelem ochrany  
přírody v rámci programu Natura 2000 
nebo srovnatelných programů ochrany 
přírody.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obhospodařování půdy prováděné 
výhradně či především za účelem ochrany 
životního prostředí

Or. en

Odůvodnění

Do definice „zemědělské činnosti“ by mělo být zahrnuto i obhospodařování půdy za účelem 
ochrany životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 391
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- činnosti uvedené v odrážce 2 a 3 by měly 
obdržet dotace pouze jednou za tři roky

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zemědělskými produkty“ se rozumějí 
produkty uvedené v příloze I Smlouvy, 
avšak s výjimkou produktů rybolovu, a 
rovněž bavlna;

d) (Netýká se českého znění.)

Or. es
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 393
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „zemědělskými produkty“ se rozumějí 
produkty uvedené v příloze I Smlouvy, 
avšak s výjimkou produktů rybolovu, a 
rovněž bavlna;

d) (Netýká se českého znění.)

Or. es

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 394
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů a pastvin nebo trvalých 
kultur, včetně zemědělsko-lesních kultur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
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jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur, 
včetně zemědělsko-lesních kultur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých pastvin 
nebo trvalých kultur;

Or. en

Odůvodnění

Definice trvalých „travních porostů“ (dříve „pastvin") patřičně nezohledňuje to, že existují 
neupravené pastviny, kde krmivem mohou být dřevnaté druhy a nikoli pouze travní porosty.    
Pastva na stanovených pastvinách zabraňuje jejich opuštění a ztrátě biologické rozmanitosti 
prostřednictvím šíření běžných druhů a zachovává systémy s vysokou přírodní hodnotou, čímž 
přispívá k veřejným statkům.  Tato změna by měla být provedena v celém nařízení.

Pozměňovací návrh 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých pastvin 
nebo trvalých kultur;

Or. en
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Pozměňovací návrh 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů a pastvin nebo trvalých 
kultur;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ rozumí jakákoli 
plocha orné půdy, trvalých travních 
porostů, trvalých pastvin nebo trvalých 
kultur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, pastvin a
trvalých travních porostů a/nebo trvalých 
kultur;
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Or. it

Pozměňovací návrh 401
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „agrolesnictvím“ se rozumí  systém 
produkce, v rámci něhož jsou stromy a 
pěstované rostliny nebo  rostliny určené 
k pastvě  pěstovány společně na stejných 
pozemcích či na jejich okrajích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „agrolesnictvím“ se rozumí systém 
produkce, v rámci něhož jsou stromy a 
pěstované rostliny nebo  rostliny určené k 
pastvě pěstovány společně na stejných 
pozemcích či na jejich okrajích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 
1257/1999, s článkem 39 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], bez ohledu na to, 
zda se nachází pod skleníky nebo pevným 
či mobilním krytem;

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu 
s článkem 32 tohoto nařízení, články 22, 
23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, s 
článkem 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s 
článkem 29 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova], bez ohledu na to, zda se nachází 
pod skleníky nebo pevným či mobilním 
krytem;

Or. es

Pozměňovací návrh 404
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 
1257/1999, s článkem 39 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], bez ohledu na to, 
zda se nachází pod skleníky nebo pevným 
či mobilním krytem;

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu 
s článkem 32 tohoto nařízení, články 22, 
23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, s 
článkem 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 a s 
článkem 29 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova], bez ohledu na to, zda se nachází 
pod skleníky nebo pevným či mobilním 
krytem;

Or. es

Odůvodnění

Definice „orné půdy“ by měla výslovně uvádět, že zahrnuje i plochy vyhrazené k  využívaní v 
ekologickém zájmu stanovené v článku 32.  
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Pozměňovací návrh 405
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 
1257/1999, s článkem 39 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], bez ohledu na to, 
zda se nachází pod skleníky nebo pevným 
či mobilním krytem;

f) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu,  včetně dočasných 
travních porostů, ale leží ladem, včetně 
ploch vyňatých z produkce v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 
1257/1999, s článkem 39 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], bez ohledu na to, 
zda se nachází pod skleníky nebo pevným 
či mobilním krytem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 406
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f a) „střídáním plodin“ se rozumí 
pěstování plodin zahrnující nejméně čtyři 
různé kultury včetně jedné luskoviny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Patrick Le Hyaric
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f a) „střídáním plodin“ se rozumí 
pěstování plodin zahrnující nejméně čtyři 
různé kultury včetně jedné luskoviny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích;

g) „trvalými kulturami“ rozumějí kultury 
jiné než trvalé pastviny, které nejsou 
pěstované systémem střídání plodin, jsou 
na dané půdě pěstovány nejméně pět let a 
poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, ovocných stromů a stromů 
plodících skořápkové ovoce, olivovníků, a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé pastviny, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
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let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích;

let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích;

g) „trvalými kulturami“ rozumějí kultury 
jiné než trvalé travní porosty, které nejsou 
pěstované systémem střídání plodin, jsou 
na dané půdě pěstovány nejméně pět let 
a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 411
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované
ve výmladkových plantážích;

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, tradiční sadů  a rychle rostoucích 
dřevin pěstovaných ve výmladkových 
plantážích;

Or. de
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Pozměňovací návrh 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích;

g) „trvalými kulturami“ rozumějí kultury 
jiné než trvalé travní porosty, které nejsou 
pěstované systémem střídání plodin, jsou 
na dané půdě pěstovány nejméně pět let 
a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích a výsadby 
topolů;

Or. it

Pozměňovací návrh 413
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty a 
pastvinami“ se rozumí půda využívaná k 
pěstování zelených pícnin, křovin nebo 
stromů či jiných druhů vhodných 
k pastvě, na přírodních (přirozený osev) 
nebo uměle vytvořených (umělý osev) 
plochách, která není zahrnuta do střídání 
plodin v hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty a trvalými 
pastvinami“ se rozumí půda využívaná k 
pěstování zelených pícnin, křovin nebo 
stromu či jiných druhů vhodných 
k pastvě, na přírodních (přirozený osev) 
nebo uměle vytvořených (umělý osev) 
plochách, která není zahrnuta do střídání 
plodin v hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h)  „trvalými travními porosty nebo  
trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
zelených pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství; mohou sem 
patřit i jiné druhy vhodné pro pastvu, 
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h)  „trvalými travními porosty 
a historickými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
zelených pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, přičemž tyto nebyly 
zahrnuty do střídání plodin v hospodářství; 
mohou zahrnovat i jiné druhy či 
charakteristiky, které mají význam pro 
klasifikaci půdy jako historické pastviny, 
a půdu tradičně využívanou jako pastviny 
(dehesa);

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh spíše než na trvalé louky odkazuje na trvalé pastviny, a to s cílem 
vzít v potaz tradiční systémy pastvy, jako je iberská dehesa, kde se nacházejí jiné než dužnaté 
druhy a které jsou využívány k rozsáhlému chovu hospodářských zvířat. 

Pozměňovací návrh 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu deseti a více let; lze sem zařadit i 
jiné druhy, které mohou být spásány,
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují; členské státy mohou 
rozhodnout o tom, aby byla zahrnuta i 
půda, kterou lze spásat a která tvoří 
součást zavedených místních postupů, i v 
případě, kdy  trávy a další zelené pícniny 
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nepřevažují na plochách využívaných jako 
pastviny;

Or. en

Odůvodnění

Pěstované travní porosty jsou obecně znovu osívány jednou za 8 až 10 let či za více let.  
Pokud by se doba střídání plodin omezila na pět let, mělo by to za následek to, že by se 
přestaly využívat  rozsáhlé oblasti produktivních a pěstovaných travních porostů.   Definice 
trvalých travních porostů by měla zahrnovat i tradiční pastviny s vysokou ekologickou 
hodnotou, na nichž nepřevažují trávy a zelené pícniny. 

Pozměňovací návrh 418
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu deseti a více let; mohou sem patřit 
i jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud 
trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
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jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu osmi a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;
výjimku tvoří travnaté pásy v souladu s 
agroenvironmentálně-klimatickými 
opatřeními podle ustanovení nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu osmi a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
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jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev či případně znovuvytvoření) 
plochách, která nebyla zahrnuta do střídání 
plodin v hospodářství po dobu osmi a více 
let; mohou sem patřit i jiné druhy vhodné 
pro pastvu, pokud trávy a jiné zelené 
pícniny i nadále převažují;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými pastvinami” rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných  
pícnin, která nebyla zorána či znovu oseta
po dobu sedmi a více let; patří sem i jiné 
druhy vhodné pro pastvu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 

h) „trvalými pastvinami” rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných  
pícnin, která nebyla zorána či znovu oseta
po dobu sedmi a více let; patří sem i jiné 
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(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

druhy vhodné pro pastvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných pícnin na přírodních plochách, která 
nebyla zahrnuta do střídání plodin 
v hospodářství, zorána či oseta po dobu 
sedmi a více let; mohou sem patřit i jiné 
druhy nebo znaky; členské státy mohou 
rozhodnout, aby byla zahrnuta i půd, 
kterou lze spásat a která tvoří součást 
zavedených místních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 

h) „trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
zdrojů nebylinných pícnin (křoviny a 
stromy) na přírodních (přirozený osev) 
nebo uměle vytvořených (umělý osev) 
plochách, která není zahrnuta do střídání 



PE492.791v01-00 82/169 AM\907852CS.doc

CS

po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

plodin v hospodářství a nebyla orána či 
znovu osívána po dobu sedmi a více let; 
mohou sem patřit i jiné druhy vhodné pro 
pastvu, mimo trávy a jiné zelené pícniny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 426
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
zelených pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství po dobu pěti 
a více let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 427
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu tří a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;
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Or. en

Pozměňovací návrh 428
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda, na níž rostou trávy či jiné rostliny 
vhodné k pastvě přirozeně  (přirozený 
osev) nebo  v důsledku obdělávání (umělý 
osev), která je sečena či spásána a která 
nebyla orána či znovu osívána po dobu 
pěti a více let. Do kategorie trvalých 
travních porostů mohou být zahrnuty 
krajinné znaky, které definují členské 
státy, pokud daná půda má svůj vlastní 
kód využívání půdy „rozsáhlé pastviny“ 
nebo pokud rozloha spásané nebo sečené 
plochy představuje více než 50 % této 
půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými pastvinami” se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných  
pícnin, včetně dřevin, která nebyla zorána 
či znovu oseta po dobu pěti a více let; patří 
sem i jiné druhy vhodné pro pastvu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty a 
pastvinami“ se rozumí půda využívaná k 
pěstování trav nebo jiných pícnin na 
přírodních (přirozený osev) nebo uměle 
vytvořených (umělý osev) plochách, která 
nebyla zahrnuta do střídání plodin po dobu
pěti a více let; mohou sem patřit i jiné 
druhy nebo důležité znaky, které půdu 
charakterizují jako pastvinu;

Or. it

Pozměňovací návrh 431
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „pastvinami a travními porosty“ se 
rozumí půda využívaná k pěstování 
travních pícnin  na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství po dobu pěti 
a více let; mohou sem patřit i jiné druhy 
nebo důležité znaky, které půdu 
charakterizují jako pastvinu;

Or. it



AM\907852CS.doc 85/169 PE492.791v01-00

CS

Pozměňovací návrh 432
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let, kromě případu, kdy 
byla půda přeměněna na travní porost 
v rámci environmentálního programu 
nebo ekologizačních opatření;

Or. en

Odůvodnění

V důsledku ekologických alternativních řešení, mezi něž patří i zatravnění orné půdy, by  po 
pěti letech přišla půda o svůj statut orné půdy a zemědělec by musel zajistit nová ekologická 
opatření na jiné půdě, neboť ekologická opatření se vztahují výhradně na ornou půdu.  
Představovalo by to postupný vývoj, který by při uplatňování  environmentálních programů 
nebo v případě ploch využívaných k ekologickém zájmu vyústil  v to, že by případně došlo  k 
postupné reklasifikaci půdy jakožto trvalé pastviny. 

Pozměňovací návrh 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 

h) „trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách, 
která nebyla zahrnuta do střídání plodin v 
hospodářství po dobu pěti a více let; lze 
sem zařadit i jiné druhy, které mohou být 
spásány, pokud trávy a jiné zelené pícniny 
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a jiné zelené pícniny i nadále převažují; i nadále převažují; členské státy mohou 
rozhodnout o tom, aby byla zahrnuta i 
půda, kterou lze spásat a která tvoří 
součást zavedených místních postupů, a 
trávy a další zelené pícniny nepřevažují na 
plochách využívaných jako pastviny;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje ještě větší flexibilitu, pokud jde o různé charakteristiky 
travních porostů, což  je nezbytné s ohledem na skutečnost, že  travní plochy jsou opravdu 
velmi rozmanité. 

Pozměňovací návrh 434
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; lze sem zařadit i 
jiné druhy, které mohou být spásány,
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují; členské státy mohou 
rozhodnout o tom, aby byla zahrnuta i 
půda, kterou lze spásat a která tvoří 
součást zavedených místních postupů, 
přičemž trávy a další zelené pícniny 
nepřevažují na plochách využívaných jako 
pastviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
James Nicholson, Struan Stevenson
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy, pokud trávy a jiné zelené 
pícniny i nadále převažují; členské státy 
mohou rozhodnout o tom, aby byla 
zahrnuta i půda, kterou lze spásat a která 
tvoří součást zavedených místních 
postupů, přičemž trávy a další zelené 
pícniny nepřevažují na plochách 
využívaných jako pastviny;

Or. en

Odůvodnění

V některých oblastech je k pastvě využíván vřes, což představuje součást zavedených místních 
postupů.   I tato půda by měla být zahrnuta do definice trvalých travních porostů. 

Pozměňovací návrh 436
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy, pokud trávy a jiné zelené 
pícniny i nadále převažují. členské státy 



PE492.791v01-00 88/169 AM\907852CS.doc

CS

mohou rozhodnout o tom, aby byla 
zahrnuta i půda, kterou lze spásat a která 
tvoří součást zavedených místních 
postupů, přičemž trávy a další zelené 
pícniny nepřevažují na plochách 
využívaných jako pastviny;

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno, aby do definice zahrnuly i plochy s omezeným ale 
ojedinělým výskytem býlí, jako jsou bodláky; pokud tomu tak nebude, dojde k vyloučení 
mnoha v jiných ohledech způsobilých ploch.  Dále je třeba, aby členské státy mohly zohlednit 
zavedené postupy související s charakteristikou trvalých travních porostů. 

Pozměňovací návrh 437
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených  či dřevnatých pícnin na 
přírodních (přirozený osev) nebo uměle 
vytvořených (umělý osev) plochách, která 
nebyla zahrnuta do střídání plodin v 
hospodářství po dobu pěti a více let; 
mohou sem patřit i jiné druhy vhodné pro 
pastvu, pokud trávy a jiné zelené pícniny i 
nadále převažují; členské státy mohou 
rozhodnout o tom, aby byla zahrnuta i 
půda, kterou lze spásat a která tvoří 
součást zavedených místních postupů, 
přičemž trávy a další zelené nebo dřevnaté 
pícniny nepřevažují na plochách 
využívaných jako pastviny;

nebo en
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Pozměňovací návrh 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných pícnin (zelených pícnin, křovin 
a/nebo stromů) vhodných ke spásání na 
přírodních (přirozený osev) nebo uměle 
vytvořených (umělý osev) plochách, která 
nebyla zahrnuta do střídání plodin v 
hospodářství po dobu pěti a více let; může 
sem patřit i relativně neúrodná půda, jako 
jsou pastevní plochy, vřesoviště, stezky se 
suchými křovisky a letní a horské 
pastviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách, 
která nebyla zahrnuta do střídání plodin v 
hospodářství po dobu pěti a více let; 
mohou sem patřit i jiné druhy vhodné pro 
pastvu nebo významné znaky, které půdu 
charakterizují jako trvalou pastvinu.
Členské státy či regiony mohou 
rozhodnout o povolení dlouhých intervalů 
pro střídání plodin  v délce  pěti let nebo 
více, pokud mají takovéto tradiční postupy 
příznivý dopad na životní prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné plochy vhodné pro pastvu, pokud jsou 
tradičně využívány jako travní porosty, a 
to i případě, že na nich nepřevažují trávy a 
jiné zelené pícniny;

Or. es

Odůvodnění

Definice obsažená v návrhu Komise by mohla způsobit problémy, pokud jde středomořské 
ekosystémy, které jsou velmi vhodné pro pastvu, například tradiční pastviny (na nichž rostou 
duby cesmínové, což je druh produkující krmivo pro zvířata) a horské pastviny.  Z tohoto 
důvodu by měl být rozšířen rámec definice, aby byly zahrnuty oblasti, které se osvědčily jako 
vhodné pro pastvu  a jsou pro tento účel tradičně využívány, i když na nich nepřevažují 
bylinné druhy. 

Pozměňovací návrh 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
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(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která buď nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let, nebo byla osívána 
podobným nebo stejným druhem trávy či 
pícniny po dobu pěti a více let; mohou sem 
patřit i jiné druhy vhodné pro pastvu, 
pokud trávy a jiné zelené pícniny, i nadále 
převažují, včetně například vřesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která buď nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let, nebo byla osívána 
podobným nebo stejným druhem trávy či 
pícniny po dobu pěti a více let; mohou sem 
patřit i jiné druhy vhodné pro pastvu, 
pokud trávy a to včetně například vřesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
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jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit 
i jiné druhy, které lze využívat pro pastvu, 
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují;

Or. es

Odůvodnění

Definice obsažená v návrhu Komise nezohledňuje  středomořské ekosystémy, které jsou velmi 
vhodné pro pastvu, například tradiční pastviny (na nichž rostou duby cesmínové, což je druh 
produkující krmivo pro zvířata) a horské pastviny.  Tento pozměňovací návrh rozšiřuje pojetí 
travních porostů, aby tak byly zahrnuty i druhy, které,  i když nejsou nutně vhodné pro pastvu, 
představují zdroj potravy pro hospodářská zvířata. 

Pozměňovací návrh 444
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit 
i jiné druhy, které lze využívat pro pastvu, 
pokud trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují;

Or. es

Odůvodnění

Tento návrh umožňuje, aby byly do definice zahrnuty i ekosystémy vhodné pro pastvu, jako 
jsou například horské pastviny.   Původní definice je příliš úzká. 
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Pozměňovací návrh 445
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let, včetně ploch, které 
byly zorány či zatravněny po šesti a více 
letech, a s výjimkou ploch s omezeným 
pěstováním s ohledem na provádění 
směrnice o soustavě Natura 2000, 
rámcové směrnice o vodě a směrnice o 
dusičnanech; mohou sem patřit i jiné 
druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy a 
jiné zelené pícniny i nadále převažují;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba umožnit orbu a znovuvytvoření trvalých travních porostů, aby se umožnila vysoká 
produkce polních krmiv. 

Pozměňovací návrh 446
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit i 
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jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;

jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud trávy 
a jiné zelené pícniny i nadále převažují;
výjimku tvoří travnaté pásy, na něž se 
vztahují agroenvironmentálně-klimatická 
opatření stanovená v nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova];

Or. fr

Odůvodnění

Stávající ustanovení znamenají, že zachovaný travnatý pás se po pěti letech stává trvalým 
travním porostem.   Tento pozměňovací návrh by tomu měl zabránit. 

Pozměňovací návrh 447
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „ekologickou infrastrukturou" se 
rozumí prvky krajiny, agro-lesnictví, 
biologické rozmanitosti, hospodaření 
s vodou a půdou, biotopy atd., které 
stabilizují a podporují zemědělsko-
ekologické postupy v zemědělství a systém 
řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Účelem je posílit  funkční biologickou rozmanitost a tak i fungování agro-
ekosystému/poskytování veřejných statků.  Zahrnuly by se krajinné prvky (živé ploty, příkopy, 
mokřady a jiné polopřirozené části biotopů atd.) a ochranné pásy,  s cílem vytvořit 
zemědělsko-ekologické infrastruktury ( rezervoáry pro opylovače a dravce lovící škůdce, 
místa pro zachytávání vody s cílem chránit vodní cesty a podpořit tvorbu podzemních vod, 
ochrana proti erozi půdy či regulace vody a zachování rovnováhy živin)
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Pozměňovací návrh 448
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělsko-ekologickou 
infrastrukturou“ se rozumí prvky krajiny, 
včetně živých plotů, rybníků, pruhů zeleně 
a ochranných pásů,  agro-lesnictví, 
biologické rozmanitosti, hospodaření 
s vodou a půdou, biotopy atd., které 
stabilizují a podporují zemědělsko-
ekologické postupy v zemědělství a systém 
řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělskou půdou s vysokou 
přírodní hodnotou“ se rozumí  plochy 
s mimořádně vysokou rozmanitostí druhů 
a stanovišť, nízkou intenzitou zemědělské 
činnosti a s vysokým podílem přirozené 
vegetace;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)



PE492.791v01-00 96/169 AM\907852CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ se rozumí   se rozumí 
zemědělské systémy se zemědělskými 
činnostmi a půdou, jejichž charakteristiky 
opravňují k předpokladu,  že budou 
podporovat vysokou úroveň biologické 
rozmanitosti nebo druhy a stanoviště, 
které je třeba chránit. Pro tyto systémy je 
typická nízká intenzita zemědělské 
činnosti a vysoký podíl přirozené nebo 
částečně přirozené vegetace. Typickým 
znakem může být také vysoká rozmanitost 
půdního pokryvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ se rozumí  zemědělské systémy 
se zemědělskými činnostmi a půdou, 
jejichž charakteristiky opravňují 
k předpokladu, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhy a stanoviště, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělským systémem s vysokou 
přírodní hodnotou” se rozumí plochy, na 
nichž zemědělská činnost udržuje velkou 
rozmanitostí druhů a stanovišť nebo je 
spojena s přítomností ohrožených druhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 453
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „zemědělským systémem s vysokou 
přírodní hodnotou” se rozumí plochy 
převážně v Evropě, na nichž zemědělská 
činnost udržuje velkou rozmanitostí 
druhů a stanovišť nebo je spojena 
s přítomností ohrožených druhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 454
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h a) „historickými pastvinami a loukami“ 
se rozumí půda tradičně využívaná 
k pěstování trav nebo jiných pícnin, která 
nebyla zorána nebo oseta po dobu 
nejméně sedmi let a která rovněž zahrnuje 
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veškeré druhy vhodné pro pastvu či jako 
krmivo pro zvířata;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými 
pícninami“ všechny byliny obvykle se 
vyskytující na přírodních pastvinách nebo 
běžně obsažené v osevných směsích pro 
pastviny nebo louky v členském státě (bez 
ohledu na to, zda jsou využity pro pastvu 
dobytka či nikoli);

i) „trávami nebo jinými zdroji pícnin“ se 
rozumí všechny bylinné, plodové nebo 
dřevnaté zdroje krmiv, které se tradičně 
vyskytují a využívají  na polopřírodních 
pastvinách nebo jsou běžně obsaženy v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě;

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice umožňuje, aby byly zohledněny rozsáhlé pastviny, na nichž se využívají 
rozmanité zdroje krmiva pro chov dobytka, ovcí a koz.  Zahrnuje rovněž typy vegetace 
využívané k chovu dobytka, které se vyskytují v různých vegetačních zónách,  od 
středomořských oblastí až po severní oblasti.  Proto by do této definice měla patřit i takováto 
pastevní půda, přestože se na ní vyskytují křoviny, keře a stromy. 

Pozměňovací návrh 456
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“ se rozumí všechny byliny
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 

i) „trávami nebo jinými pícninami“ se 
rozumí všechny rostliny obvykle se 
vyskytující na přirozeně spásaných 
plochách nebo běžně obsažené v osevných 
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osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);

směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě, bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými 
pícninami“  se rozumí všechny byliny
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);

i) „trávami nebo jinými pícninami“ se 
rozumí všechny rostliny obvykle se 
vyskytující na přirozeně spásaných 
plochách nebo běžně obsažené v osevných 
směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě, bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“ se rozumí všechny byliny 
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);

i) „trávami nebo jinými zelenými 
pícninami“ se rozumí všechny byliny 
obvykle se vyskytující na přírodně 
spásaných plochách nebo běžně obsažené 
v osevných směsích pro pastviny nebo 
louky v členském státě, bez ohledu na to, 
zda jsou využity pro pastvu dobytka či 
nikoli;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 459
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“ se rozumí všechny byliny
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“: všechny rostliny spotřebované 
jakožto krmivo pastevně chovanými 
zvířaty a obvykle se vyskytující na 
přírodních pastvinách nebo běžně obsažené 
v osevných směsích pro pastviny nebo 
louky v členském státě (bez ohledu na to, 
zda jsou využity pro pastvu dobytka či 
nikoli);

Or. en

Odůvodnění

Přirozenou součástí trvalých pastvin by měly být veškeré rostliny vhodné pro pastvu. 

Pozměňovací návrh 460
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“ se rozumí všechny byliny 
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);

i) „trávami nebo jinými zelenými
pícninami“ se rozumí všechny byliny 
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené v 
osevných směsích pro pastviny nebo louky 
v členském státě (bez ohledu na to, zda 
jsou využity pro pastvu dobytka či nikoli);
tato definice zahrnuje rovněž nízko 
rostoucí keře, rákosí, ostřice a další 
rostliny, které mají jakožto krmivo jen 
malou či  žádnou hodnotu; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 461
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) „neobdělávanou půdou”: veškeré 
plochy, které nejsou využívány 
k zemědělské činnost, nezahrnuje však 
trvalé pastviny, louky či půdu dočasně 
vyjmutou z produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. „neobdělávanou půdou”: veškeré 
plochy, které nejsou využívány 
k zemědělské činnost, nezahrnuje však 
trvalé pastviny, louky či půdu dočasně 
vyjmutou z produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „částečně přirozenou a neobdělávanou 
půdou“: půda, na níž se vztahuje ochrana 



PE492.791v01-00 102/169 AM\907852CS.doc

CS

podle směrnice o posuzování vlivů na 
životní prostředí (85/337/EHS)

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) „školkami“ se rozumí tyto plochy s 
mladými dřevinami pěstovanými ve volné 
krajině za účelem pozdějšího přesazení:

j) „školkami“ se rozumí tyto plochy s 
mladými dřevinami nebo bylinami
pěstovanými ve volné krajině za účelem 
pozdějšího přesazení:

Or. es

Pozměňovací návrh 465
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „tradičními sady“ se rozumí půda, na 
níž rostou ovocné stromy a která má 
environmentální a kulturní význam;

Or. de

Pozměňovací návrh 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích“ 
se rozumějí plochy osázené dřevinami 
kódu KN 06029041, které stanoví členské 
státy a které zahrnují dřevité trvalé 
porosty, přičemž podnože a výmladkové 
pařezy zůstávají po sklizni v zemi a v nové 
sezóně z nich vyrůstají nové výhonky; 
jejich maximální cyklus sklizně mají určit 
členské státy.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích“ 
se rozumějí plochy osázené dřevinami 
kódu KN 06029041, které stanoví členské 
státy a které zahrnují dřevité trvalé porosty, 
přičemž podnože a výmladkové pařezy 
zůstávají po sklizni v zemi a v nové sezóně 
z nich vyrůstají nové výhonky; jejich 
maximální cyklus sklizně mají určit 
členské státy.

k) (Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích“ 
se rozumějí plochy osázené dřevinami 
kódu KN 06029041, které stanoví členské 
státy a které zahrnují dřevité trvalé porosty, 
přičemž podnože a výmladkové pařezy 
zůstávají po sklizni v zemi a v nové sezóně 
z nich vyrůstají nové výhonky; jejich 
maximální cyklus sklizně mají určit 
členské státy.

k) (Netýká se českého znění.)

Or. es

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 469
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích“ 
se rozumějí plochy osázené dřevinami 
kódu KN 06029041, které stanoví členské 
státy a které zahrnují dřevité trvalé porosty, 
přičemž podnože a výmladkové pařezy
zůstávají po sklizni v zemi a v nové sezóně 
z nich vyrůstají nové výhonky; jejich 
maximální cyklus sklizně mají určit 
členské státy.

k) „rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích“ 
se rozumějí plochy osázené dřevinami 
kódu KN 06029041, které stanoví 
příslušné orgány členských států a které 
zahrnují dřevité trvalé porosty, přičemž 
podnože a výmladkové pařezy zůstávají po 
sklizni v zemi a v nové sezóně z nich 
vyrůstají nové výhonky; jejich maximální 
cyklus sklizně mají určit členské státy.

Or. es

Pozměňovací návrh 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „výsadbami topolů“ se rozumí plochy 
osázené druhy stromů rodu Populus spp, 
jejichž cyklus sklizně není delší než 15 let;

Or. it

Pozměňovací návrh 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k a) „víceletými kulturami“: kultury jiné 
než trvalé travní porosty, které nejsou 
pěstovány systémem střídání kultur, jsou 
na dané půdě pěstovány nejdéle pět let 
a poskytují opakované sklizně;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „víceletými kulturami“: kultury jiné 
než trvalé travní porosty, které nejsou 
pěstovány systémem střídání kultur, jsou 
na dané půdě pěstovány nejdéle pět let 
a poskytují opakované sklizně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „ornou nebo obdělávatelnou půdou“ 
se rozumí veškeré zemědělské plochy 
zahrnuté do podkategorií popsaných 
v bodě II přílohy III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze 
dne 19. listopadu 2008.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zahrnout definice „orné půdy“, aby bylo jasné, že nezahrnuje  trvalé kultury.  
Definice „orné půdy“ v čl. 29 odst. 1 španělské verze návrhu nařízení o přímých platbách 
byla rovněž nesprávně přeložena. 

Pozměňovací návrh 474
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „novými účastníky”: fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických 
nebo právnických osob, bez ohledu na 
právní formu skupiny a jejích členů podle 
vnitrostátních právních předpisů, jejichž 
zemědělská činnost probíhá na území 
Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské 
unie a kteří samostatně či ve spolupráci s 
dalšími zemědělci nebo novými účastníky 
definovanými v čl. 4 odst. 1 tohoto 
nařízení zahajují zemědělskou činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 475
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „obhospodařováním půdy“ se rozumí 
veškeré zákonné strategie a techniky, 
v rámci nichž jsou majitelé a uživatelé 
půdy zapojeni do ochrany a využívání 
jejího přírodního a  kulturního bohatství a 
jejích přínosů z hlediska krajiny;

Or. es

Pozměňovací návrh 476
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „environmentálními veřejnými statky“ 
se rozumí environmentální statky 
v ekosystémech, které zajišťují jejích 
fungování a jsou důležité pro dobré 
životní podmínky jednotlivců a prosperitu 
společnosti jako celku;

Or. es

Pozměňovací návrh 477
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „environmentálními veřejnými 
službami“ se rozumí environmentální 
služby v ekosystémech, které zajišťují 
jejich fungování a jsou důležité pro dobré 
životní podmínky jednotlivců a prosperitu 
společnosti jako celku;

Or. es

Pozměňovací návrh 478
Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, pokud jde o:

vypouští se

a) vypracování dalších definic týkajících 
se přístupu k podpoře podle tohoto 
nařízení;
b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;
c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin podle odst. 1 písm. c) považována 
za splněnou;
d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin pro účely 
odst. 1 písm. h).

Or. es
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Pozměňovací návrh 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypracování dalších definic týkajících 
se přístupu k podpoře podle tohoto 
nařízení;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 480
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypracování dalších definic týkajících 
se přístupu k podpoře podle tohoto 
nařízení;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 483
Izaskun Bilbao Barandica

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 484
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

b) vytvoření rámce, ve kterém jsou 
definovány minimální činnosti, které mají 
být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

b) stanovení kritérií, v rámci nichž členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin podle odst. 1 písm. c) považována 
za splněnou;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 487
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin podle odst. 1 písm. c) považována 
za splněnou;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin podle odst. 1 písm. c) považována 
za splněnou;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 489
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
podle odst. 1 písm. c) považována za 
splněnou;

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
a v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu považována za 
splněnou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin pro účely
odst. 1 písm. h).

d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin a kritérií 
k určení zavedených místních postupů  
podle odst. 1 písm. h).

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin pro účely 
odst. 1 písm. h).

d) (Netýká se českého znění.)

Or. es
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Pozměňovací návrh 492
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin pro účely 
odst. 1 písm. h).

d) (Netýká se českého  znění.)

Or. es

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Příloha (…) tohoto nařízení stanoví
a) rámec, v němž členské státy definují 
minimální činnosti, které mají být 
provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;
b) rámec, v němž členské státy definují 
kritéria, která musí zemědělci splňovat, 
aby mohla být jejich povinnost udržovat 
zemědělské plochy ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin podle odst. 1 
písm. c) považována za splněnou.

Or. es

Odůvodnění

Základní akt by měl stanovit rámec, v němž by členské státy měly definovat minimální 
činnosti, a rámec, v němž by členské státy měly definovat kritéria pro udržování plochy ve 
stavu vhodném pro produkci.  Komise by měla určit tato kritéria v průběhu procesu 
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vyjednávání. 

Pozměňovací návrh 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Příloha (…) tohoto nařízení stanoví
a) rámec, v němž členské státy definují 
minimální činnosti, které mají být 
provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin;
b) rámec, v němž členské státy definují 
kritéria, která musí zemědělci splňovat, 
aby mohla být jejich povinnost udržovat 
zemědělské plochy ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin podle odst. 1 
písm. c) považována za splněnou.

Or. es

Odůvodnění

Základní akt by měl stanovit rámec, v němž by členské státy měly definovat minimální 
činnosti, a rámec, v němž by členské státy měly definovat kritéria pro udržování plochy ve 
stavu vhodném pro produkci. 

Pozměňovací návrh 495
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Příloha (…) tohoto nařízení stanoví
a) rámec, v němž příslušné institucionální 
orgány v souladu s právními předpisy 
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členských států definují minimální 
činnosti, které mají být provedeny na 
plochách přirozeně ponechaných ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin;
b) rámec, v němž členské státy a případně 
regionální orgány v souladu s článkem 20 
tohoto nařízení definují kritéria, která 
musí zemědělci splňovat, aby mohla být 
jejich povinnost udržovat zemědělské 
plochy ve stavu vhodném pro pastvu nebo 
pěstování plodin podle odst. 1 písm. c) 
považována za splněnou.

Or. es

Pozměňovací návrh 496
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články 
33, 35, 37 a 39.

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s čl.29 
odst. 5b a  články 35, 37 a 39.

Or. fr

Pozměňovací návrh 497
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy
sestávající z celkové hodnoty všech 

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
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přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články 
33, 35, 37 a 39.

přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články  
35, 37 a 39.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články 
33, 35, 37 a 39.

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články  
35, 37 a 39.

Or. fr

Pozměňovací návrh 499
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články 
33, 35, 37 a 39.

1. V příloze II jsou pro každý členský stát a 
pro každý rok stanoveny vnitrostátní stropy 
sestávající z celkové hodnoty všech 
přiznaných nároků, z vnitrostátní rezervy a 
ze stropů stanovených v souladu s články 
33, 35, 37, 37a a 39.

Or. it

Odůvodnění

Soubor opatření týkající se řízení rizik by měl být přesunut do prvního pilíře (přímé platby).
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Pozměňovací návrh 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. 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, vynásobenou 
průměrnou sazbou přímých plateb v celé 
EU v roce 2013. Členské státy, v nichž 
přímé platby na hektar vypočítané na 
základě plateb za  rok 2013 překročí 110 
% průměru plateb v celé EU, mohou 
požádat o dodatečné platby ze svého 
vnitrostátního rozpočtu, a sice o částku, 
která nepřekročí dvě třetiny rozdílu mezi 
průměrnou částkou přímých plateb 
v těchto zemích a průměrem v EU za rok 
2013. 

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. 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, vynásobenou 
průměrnou sazbou přímých plateb v celé 
EU v roce 2013. Členské státy, v nichž 
přímé platby na hektar vypočítané na 
základě plateb za  rok 2013 překročí 110 
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% průměru plateb v celé EU, mohou 
požádat o dodatečné platby ze svého 
vnitrostátního rozpočtu, a sice o částku, 
která nepřekročí dvě třetiny rozdílu mezi 
průměrnou částkou přímých plateb 
v těchto zemích a průměrem v EU za rok 
2013. 

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Vnitrostátní stropy jsou vypočítávány 
tak, aby každý členský stát, který nedosáhl 
v roce 2013 průměrných přímých plateb, 
získal do roku 2018 kompenzaci ve výši 
dvou třetin rozdílu mezi průměrnými 
platbami v EU za rok 2013 a 
vnitrostátními platbami za rok 2013. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout co nejspravedlivějšího systému přidělování prostředků. 

Pozměňovací návrh 503
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členské státy mohou v případech, kdy 
je to vhodné a v souladu s jejich ústavním 
pořádkem, provádět ustanovení společné 
zemědělské politiky na regionální úrovni. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 504
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy mohou v souladu se 
svým ústavním pořádkem provádět 
příslušná ustanovení tohoto nařízení na 
regionální úrovni.  V takovém případě 
členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
a  vnitrostátní stropy mezi tyto regiony 
rozdělí. Členské státy mohou rovněž 
přijímat veškerá rozhodnutí podle tohoto 
nařízení na regionální úrovni a 
uplatňovat finanční ustanovení podle 
článků 33, 35, 37, 39 a 51 na regionální 
stropy, přičemž mohou na regionální 
stropy uplatňovat rovněž mechanismus 
flexibility uvedený v článku 14.  Členské 
státy mohou rovněž zřídit regionální 
rezervy s cílem plnit ustanovení článku 
23. 

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy mohou v souladu se 
svým ústavním pořádkem provádět 
příslušná ustanovení tohoto nařízení na 
regionální úrovni.  V takovém případě 
členské státy určí regiony podle 
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objektivních a nediskriminačních kritérií 
a vnitrostátní stropy  mezi tyto regiony 
rozdělí. Členské státy mohou rovněž 
přijímat veškerá rozhodnutí podle tohoto 
nařízení na regionální úrovni a 
uplatňovat finanční ustanovení podle 
článků 33, 35, 37, 39 a 51 na regionální 
stropy.  Členské státy mohou také vytvořit 
regionální rezervy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 506
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že budou uplatňovat toto nařízení na 
regionální úrovni.  V takovém případě 
členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
a vnitrostátní stropy mezi tyto regiony 
rozděl . Členské státy mohou rovněž 
přijímat veškerá rozhodnutí podle tohoto 
nařízení na regionální úrovni a 
uplatňovat finanční ustanovení podle 
článků 33, 35, 37, 39 a 51 na regionální 
stropy.  Členské státy mohou rozhodnout, 
že vytvoří regionální rezervy. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je umožnit plné provádění na regionální úrovni.   Veškerá rozhodnutí vyhrazená 
členským státům by měla být přijímána na regionální úrovni a veškerá snižování by měla být 
uplatňována na regionální stropy.   Vnitrostátní rezerva by měla rovněž fungovat na 
regionální úrovni, neboť regiony jsou schopny přijímat vlastní rozhodnutí, pokud jde o to, kdo 
a v jaké výši by měl získat prostředky. 
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Pozměňovací návrh 507
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že budou uplatňovat toto nařízení na 
regionální úrovni.  V takovém případě 
členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
a rozdělí vnitrostátní stropy mezi tyto 
regiony. Členské státy mohou rovněž 
přijímat veškerá rozhodnutí podle tohoto 
nařízení na regionální úrovni a 
uplatňovat finanční ustanovení podle 
článků 33, 35, 37, 39 a 51 na regionální 
stropy.  Členské státy mohou rozhodnout, 
že vytvoří regionální rezervy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok, nesmí být vyšší než stropy 
stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Robert Dušek
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok, nesmí být vyšší než stropy 
stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok, nesmí být vyšší než stropy 
stanovené v příloze III tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok, nesmí být vyšší než stropy 
stanovené v příloze III tohoto nařízení.
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tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok, nesmí být vyšší než stropy 
stanovené v příloze III tohoto nařízení.

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 byrokratickou zátěž a bylo by 
problematické, pokud jde o zásadu rovného zacházení s příjemci.

Pozměňovací návrh 513
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení. Za tímto účelem mohou 
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členské státy rozdělit stropy stanovené 
v příloze III tohoto nařízení mezi regiony 
určené v souladu s objektivními a 
nediskriminačními kritérii. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je umožnit  provádění na regionální úrovni. 

Pozměňovací návrh 514
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení. Za tímto účelem mohou 
členské státy rozdělit stropy stanovené 
v příloze III tohoto nařízení mezi regiony 
určené v souladu s objektivními a 
nediskriminačními kritérii.  

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 

Aniž je dotčen článek 8, celková částka 
přímých plateb, která může být poskytnuta 
v členském státě podle hlavy III, IV a V na 
kalendářní rok po použití článku 11, nesmí 
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být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení.

být vyšší než stropy stanovené v příloze III 
tohoto nařízení. Za tímto účelem mohou 
členské státy rozdělit stropy stanovené 
v příloze III tohoto nařízení mezi regiony 
určené v souladu s objektivními a 
nediskriminačními kritérii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Celý tento odstavec by měl být začleněn do článku 11 týkajícího se omezení plateb. 

Pozměňovací návrh 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Celý tento odstavec by měl být začleněn do článku 11, který je přímo věnován omezení plateb. 

Pozměňovací návrh 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 523
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

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 byrokratickou zátěž a bylo by
problematické, pokud jde o zásadu rovného zacházení s příjemci.

Pozměňovací návrh 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 

vypouští se
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v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

Or. es

Odůvodnění

Je vhodnější, aby byl tento odstavec začleněn do pozměňovacího návrhu předloženého  
v souvislosti s článkem 11, jenž se přímo zabývá omezením plateb, nebo aby byl případně
nahrazen pozměňovacím návrhem 3. 

Pozměňovací návrh 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, přerozděleny a) jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova], nebo

b) v rámci pilíře I, pokud je cílem zvýšit 
platby pro malé zemědělce. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 526
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které představují 
rozdíl mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie, a to buď na opatření v rámci 
programů rozvoje venkova, která jsou 
financována z EZFRV podle nařízení (EU) 
č. […] [nařízení o rozvoji venkova], nebo 
ve vnitrostátní rezervě, aby byly využity 
pro nároky zemědělců, kteří započali svou 
zemědělskou činnost v období pěti let 
předcházejících roku, kdy jim byly 
přiznány nároky.  Členské státy nebo 
regiony rozhodují o využití prostředků 
získaných omezením plateb.  

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které představují 
rozdíl mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako navýšení 
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Unie na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

přímých plateb, na něž se nevztahují 
omezení. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora 
Unie na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které představují 
rozdíl mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici v dotčených 
členských státech na opatření v rámci 
programů rozvoje venkova, která jsou 
určena pro zemědělce a skupiny 
zemědělců a jsou financována z EZFRV 
podle nařízení (EU) č. […] [nařízení 
o rozvoji venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
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v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou stanovována daným 
členským státem a jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost rozhodovat o tom, jak budou vynaloženy  prostředky 
získané  omezením plateb, které jsou k dispozici na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova. 

Pozměňovací návrh 530
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova, která jsou financována v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Pro každý členský stát a pro každý rok 
jsou odhadované prostředky získané z 
omezení podle článku 11, které se odrážejí 
v rozdílu mezi vnitrostátními stropy 
stanovenými v příloze II, k nimž se 
připočte částka dostupná v souladu s 
článkem 44, a čistými stropy stanovenými 
v příloze III, k dispozici jako podpora Unie 
na opatření v rámci programů rozvoje 
venkova v tomtéž členském státě, která 
jsou financována v rámci EZFRV podle 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Každý rok může každý členský státy 
využít prostředky, které nebyly vynaloženy 
v rámci vnitrostátních stropů stanovených 
v příloze II, jakmile byly provedeny různé 
platby, s cílem poskytnout podporu 
vázanou na produkci podle hlavy V nebo 
případně kompenzovat chybějící 
prostředky v jakýkoli jiných oblastech 
plateb či případně s cílem vytvořit 
společný fond, který by měl být využíván v 
případě nepředvídaného krizového vývoje 
v tomto odvětví. 

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zajistit flexibilitu při využívání prostředků, které jsou k dispozici v různých oblastech 
plateb, a nevyužitých prostředků, které zbývají po provedení ročních plateb.  Umožnilo by se 
tak, aby byly přebývající prostředky v každém členském státě využity k vytvoření společného 
fondu, který by mohl být využíván v případě nepředvídaného krizového vývoje v tomto odvětví. 

Pozměňovací návrh 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Prostředky uvedené v odstavci 2 lze 
přerozdělit v rámci pilíře 1, pokud je cílem 
navýšit platby pro malé zemědělce. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k příjímání aktů 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 55 za účelem úpravy stropů 
stanovených v příloze III.

3. Komise se zmocňuje k příjímání aktů 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 55 za účelem úpravy stropů 
stanovených v příloze III, aby se tak 
zohlednil rozdíl mezi stropy stanovenými 
v příloze II a skutečným plněním rozpočtu 
v každém rozpočtovém roce.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit, aby byly nevyužité prostředky z jednotlivých 
rozpočtových let převáděny a využívány v následujících letech.  Tento mechanismus by 
fungoval obdobně, jako je využíván mechanismus uplatňovaný v rámci dohody o kontrole 
stavu SZP stanovený v čl. 69 odst. 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 73/2009. 

Pozměňovací návrh 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Počínaje rokem 2017 se Komise při 
stanovování stropů stanovených v příloze 
III zmocňuje k příjímání aktů  v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, aby se zohlednil rozdíl mezi stropy 
stanovenými v příloze II a skutečným 
plněním rozpočtu v roce 2015 a 2016. 
Tento rozdíl lze využít na platby podle 
kapitoly 1 hlavy IV.

Or. es
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Odůvodnění

Počínaje rokem 2017 by nevyužité prostředky z let 2015 a 2016 měly být zohledňovány a 
využívány na financování podpory vázané na produkci, čímž se sníží základní částka potřebná 
na pokrytí takovéto podpory a zvýší se celkové financování a zároveň se zlepší způsob
využívání prostředků.  

Pozměňovací návrh 535
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení] se vztahuje pouze 
na přímé platby nad 5 000 EUR 
poskytované zemědělcům v příslušném 
kalendářním roce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravidla podmíněnosti by měla být povinná pro veškeré zemědělské systémy. 

Pozměňovací návrh 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení] se vztahuje pouze 
na přímé platby nad 5 000 EUR
poskytované zemědělcům v příslušném 
kalendářním roce.

1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení] se vztahuje na 
veškeré přímé platby poskytované 
zemědělcům v příslušném kalendářním 
roce.

Or. it
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Pozměňovací návrh 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení] se vztahuje pouze 
na přímé platby nad 5 000 EUR
poskytované zemědělcům v příslušném 
kalendářním roce.

1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení] se vztahuje  na 
veškeré přímé platby poskytované 
zemědělcům v příslušném kalendářním 
roce.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu finanční disciplíny by se míra úpravy měla vztahovat na veškeré přímé platby, nikoli 
se omezovat pouze na platby nad 5 000 EUR. 

Pozměňovací návrh 538
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

vypouští se

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo
b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
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státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy a regiony jsou zmocněny 
k vypracování svých vlastních právních 
rámců a definicí, čímž se v  příslušných 
případech zajistí, aby byly  přímé platby
poskytovány pouze zemědělcům 
provozujícím zemědělskou činnost.  

Or. en

Pozměňovací návrh 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy jsou zmocněny 
k vypracování svých vlastních právních 
rámců a definicí, čímž se v  příslušných 
případech zajistí, aby byly přímé  platby
poskytovány pouze zemědělcům 
provozujícím zemědělskou činnost.  

Or. en

Pozměňovací návrh 541
James Nicholson, Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy jsou zmocněny 
k vypracování svých vlastních právních 
rámců a definicí, čímž se v  příslušných 
případech zajistí, aby byly přímé platby
poskytovány pouze zemědělcům 
provozujícím zemědělskou činnost.  

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy jsou zmocněny 
k vypracování svých vlastních právních 
rámců a definicí, čímž se v  příslušných 
případech zajistí, aby byly přímé  platby
poskytovány pouze zemědělcům 
provozujícím zemědělskou činnost.  

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy ve svých vnitrostátních 
právních předpisech definují „aktivního 
zemědělce“ v souladu s definicí 
„zemědělské činnosti“ v čl. 4 odst. 1 písm. 
c).
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Or. en

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není použitelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech.

Pozměňovací návrh 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, které na 
nevykonávají minimální činnost  
stanovenou členskými státy v souladu s  
čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy stanoví vhodná, objektivní 
a nediskriminační kritéria pro zajištění 
toho, aby nebyly žádné přímé platby
poskytovány fyzické nebo právnické 
osobě:

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se poskytují pouze 
aktivním zemědělcům, kteří mohou být 
fyzickou či právnickou osobou.  Členské 
státy rozhodují o tom, zda z kategorie 
„aktivního zemědělce“ vyjmou osoby, pro 
něž platí jedna z těchto skutečností:

Or. fr

Pozměňovací návrh 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud
členský stát nebo region stanovil seznam 
činností týkajících se půdy přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin a nebyla 
prováděna žádná z těchto činností :

Or. en

Odůvodnění

Bude zajištěno, aby vyplácení plateb bylo zastaveno pouze tehdy, jestliže si členský stát nebo 
region přeje pozastavit platby u tohoto typu půdy a vytvořil k tomuto účelu seznam činností. 

Pozměňovací návrh 548
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud
členský stát nebo region stanovil seznam 
činností týkajících se půdy přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin a žádná z těchto 
činností nebyla prováděna:

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Členské státy se rozhodnou uplatnit 
ustanovení nejméně jednoho z 
následujících písmen a), b), c) nebo d) s 
cílem neposkytovat přímé platby fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností 

Or. fr

Pozměňovací návrh 550
Giancarlo Scottà, 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
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 

1. Členské státy rozhodnou, že poskytnou 
zemědělcům přímé platby v jednom z 
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fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

těchto případů:

Or. it

Pozměňovací návrh 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují právnickým 
osobám nebo skupinám právnických osob, 
které jsou uvedeny na „negativním 
seznamu“ neaktivních zemědělců, jenž je 
zčásti vytvářen na úrovni EU. Kromě toho 
mohou členské státy libovolně stanovit 
další nediskriminační kritéria, aby 
vyloučily žadatele, jejichž zemědělské 
činnosti tvoří pouze nevýznamnou část 
jejich obratu. 

Or. es

Odůvodnění

Na základě této definice aktivního zemědělce se Komise snaží vyloučit příjemce, jejichž 
předmět podnikání není zemědělského charakteru nebo kteří  se této činnosti věnují jen 
okrajově, jako jsou letiště, železniční společnosti atd. Tohoto cíle by bylo možno dosáhnout 
jednodušeji tím, že by se vyloučily právnické osoby, jejichž účel podnikání je výhradně 
nezemědělské povahy. 

Pozměňovací návrh 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
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nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
používají pro zemědělské činnosti méně 
než polovinu své zemědělské půdy a 
neprovozují na těchto plochách, které 
nejsou k těmto činnostem využívány, 
žádné každoroční minimální činnosti, 
které stanoví členský stát. členské státy 
poté, co patřičně informují Komisi, 
mohou rozhodnout, že pro přímé platby 
nebudou hned od počátku způsobilé 
některé typy využití půdy, které 
nespočívají v provádění zemědělské 
činnosti.  

Or. de

Pozměňovací návrh 553
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, jejichž 
hlavním předmětem podnikání není 
zemědělská činnost, a to na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
stanovených členským státem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
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nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, jejichž 
hlavním předmětem podnikání není 
zemědělská činnost, a to na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
stanovených členským státem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností (s výjimkou 
producentů ve znevýhodněných oblastech 
a produktů z různých omezených oblastí):

Or. lv

Pozměňovací návrh 556
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí tyto skutečnosti:

Or. de
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Pozměňovací návrh 557
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, které 
nevykonávají zemědělskou činnost podle 
čl. 4 odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Definice aktivního zemědělství by měla vycházet ze zemědělské činnosti vykonávané 
zemědělcem, a ne z příjmu z nezemědělských činností, jak navrhuje Komise. Návrh Komise 
bude mít navíc za následek vysoké administrativní výdaje, a to jak na straně orgánů, tak na 
straně zemědělců, čemuž by bylo lépe se vyhnout.

Pozměňovací návrh 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob,

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob:

Or. es

Pozměňovací návrh 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují ani 
nepřevádějí fyzickým nebo právnickým 
osobám, nebo skupinám fyzických nebo 
právnických osob, pokud platí jedna z 
těchto skutečností:

Or. es

Odůvodnění

Doplněním tohoto požadavku se nejen zabrání tomu, aby se do nového režimu přímých plateb 
případně hlásili majitelé pozemků, kteří se nevěnují zemědělské činnosti, ale vyloučili by se 
z něj i ti majitelé pozemků, kteří ač se nezabývají zemědělskou činností, v současné době 
žádají o přiznání plateb.

Pozměňovací návrh 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
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platí jedna z těchto skutečností: platí tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí tyto skutečnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují ani 
nepřevádějí fyzickým nebo právnickým 
osobám, nebo skupinám fyzických nebo 
právnických osob, pokud platí jedna z 
těchto skutečností:

Or. es

Odůvodnění

Přidáním tohoto požadavku se nejen zabrání tomu, aby se do nového režimu přímých plateb 
případně hlásili majitelé pozemků, kteří se nevěnují zemědělské činnosti, ale vyloučili by se 
z něj i ti majitelé pozemků, kteří ač se nezabývají zemědělskou činností, v současné době 
žádají o přiznání plateb.
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Pozměňovací návrh 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se poskytují fyzickým nebo 
právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, které:

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 566
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 

vypouští se
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účetním období; nebo

Or. en

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není použitelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech.

Pozměňovací návrh 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Definice „aktivního zemědělce“ by se měla odvíjet od minimální zemědělské činnosti, kterou 
má zemědělec povinnost provádět, čímž by se vyloučili případní příjemci, jejichž předmět 



AM\907852CS.doc 153/169 PE492.791v01-00

CS

podnikání nesouvisí se zemědělskou činností či se jí věnují jen okrajově. 

Pozměňovací návrh 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 573
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise by obecně znevýhodňoval podniky, které se ve značné míře zapojily do 
zemědělsko-environmentálních opatření a budou v nich pokračovat.  Povinná víceletá povaha 
účasti na zemědělsko-environmentálních opatřeních (jako např. v případě ekologického 
zemědělství) představuje zásadní dlouhodobé podnikatelské rozhodnutí a tudíž má i 
významnou přidanou hodnotu z hlediska ekologie. 

Pozměňovací návrh 574
Hynek Fajmon
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) roční částka přímých plateb je nižší 
než 5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice aktivního zemědělství by měla vycházet ze zemědělské činnosti vykonávané 
zemědělcem, a ne z příjmu z nezemědělských činností, jak navrhuje Komise. Návrh Komise 
bude mít navíc za následek vysoké administrativní výdaje, a to jak na straně orgánů, tak na 
straně zemědělců, čemuž by bylo lépe se vyhnout.

Pozměňovací návrh 579
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 580
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
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Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

a) které provádějí zemědělskou činnost 
nebo udržují půdu v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu, v souladu 
s nařízením Rady (ES) č. 1782/2003, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

a) které se nevěnují chovu zvířat nebo 
pěstování zemědělských produktů, včetně 
sklizně, dojení, plemenářské činnosti a 
chovu zvířat pro zemědělské účely, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 584
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; or

a) které se nevěnují chovu zvířat nebo 
pěstování zemědělských produktů, včetně 
sklizně, dojení, plemenářské činnosti a 
chovu zvířat pro zemědělské účely, nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

a) zemědělská plocha podniku je 
využívána k zakázané nezemědělské 
činnosti; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

a) zemědělská plocha podniku je 
využívána k zakázané nezemědělské 
činnosti; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; 

a) nejsou pravidelně a aktivně zapojeny do 
řízení a provozu podniku nebo 
neprováděly žádnou zemědělskou činnost 
v roce 2011; kritéria pro stanovení 
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takovéhoto zapojení definují členské státy;

Or. es

Odůvodnění

Přidáním tohoto požadavku se nejen zabrání tomu, aby se do nového režimu přímých plateb 
případně hlásili majitelé pozemků, kteří se nevěnují zemědělské činnosti, ale vyloučili by se 
z něj i ti majitelé pozemků, kteří ač se nezabývají zemědělskou činností, jsou v současné době  
příjemci plateb.

Pozměňovací návrh 588
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
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

a) roční částka přímých plateb je vyšší než 
5 % celkového příjmu, který získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období;

Or. it

Pozměňovací návrh 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jejichž zemědělské činnosti tvoří pouze 
nepatrnou část jejich celkových 
hospodářských činností; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 590
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jsou uvedeny na seznamu subjektů 
a/nebo situací, který je činí nezpůsobilými 
pro využívání podpory SZP;   nebo

Or. pt

Pozměňovací návrh 591
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jejichž zemědělské činnosti netvoří 
významnou část jejich celkové 
hospodářské činnosti; tento poměr 
činností stanoví příslušný členský stát 
nebo regionální orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a b) jejímž hlavním obchodním nebo 
podnikatelským účelem není  provozování 
zemědělské činnosti; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vypuštění tohoto odstavce, a to vzhledem k problémům 
s vymáháním provádění tohoto ustanovení, na které poukázal Účetní dvůr.  Souhlasíme s 
názorem, že vymáhání provádění tohoto požadavku by bylo velmi obtížné. 
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Pozměňovací návrh 595
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 

vypouští se
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vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není použitelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech.

Pozměňovací návrh 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 599
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 600
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Definice aktivního zemědělství by měla vycházet ze zemědělské činnosti vykonávané 
zemědělcem, a ne z příjmu z nezemědělských činností, jak navrhuje Komise. Návrh Komise 
bude mít navíc za následek vysoké administrativní výdaje, a to jak na straně orgánů, tak na 
straně zemědělců, čemuž by bylo lépe se vyhnout.



AM\907852CS.doc 165/169 PE492.791v01-00

CS

Pozměňovací návrh 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin  
a půda není využívána k chovu zvířat 
nebo pěstování zemědělských produktů, 
včetně sklizně, dojení, plemenářské 
činnosti a chovu zvířat pro zemědělské 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin  
a půda není využívána k chovu zvířat 
nebo pěstování zemědělských produktů, 
včetně sklizně, dojení, plemenářské 
činnosti a chovu zvířat pro zemědělské 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejichž zemědělské plochy nejsou 
převážně plochy  ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin, 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) nevykonávají na uvedených plochách
minimální činnost podle čl.4 odst. 1 písm. 
c).

Or. en

Odůvodnění

Definovat půdu „přirozeně ponechávanou ve stavu vhodném k pastvě nebo k pěstování 
plodin“ je velmi složité a je otázkou, zda je tento typ rozšířený v zemědělských systémech, 
které nejsou tzv. přirozené, ale (mohou být) částečně přirozené.  Například ekologické 
procesy, jako je ekologická sukcese týkající se změn v ekologickém řetězci, mohou vést 
k zarůstání ploch keřovitými rostlinami, což může kompenzovat tlak na pastviny. 

Pozměňovací návrh 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c). Při 
zohlednění zeměpisných rozdílů a různých 
typů zemědělství by členské státy měly 
stanovit, zda zemědělci provozující pastvu 
dosahují dostatečné intenzity chovu a 
farmáři využívající ornou půdu dosahují 
dostatečné produkce plodin.  

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měli přijmout objektivní kritéria, aby se zajistilo, že příjemci podpory z Unie 
budou aktivní zemědělci,  nikoli neaktivní vlastníci půdy. 

Pozměňovací návrh 607
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy nebo případně regiony podle čl. 4 
odst. 1 písm. c).

Or. es

Pozměňovací návrh 608
Alyn Smith
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy nebo regiony podle čl. 4 odst. 1 písm. 
c).

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejichž zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a které na uvedených plochách 
nevykonávají minimální činnost 
stanovenou členskými státy podle čl. 4 
odst. 1 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Giancarlo Scottà, 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
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zásadou subsidiarity musí definici „aktivního zemědělce“ stanovit členské státy. 

Pozměňovací návrh 611
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

(Netýká se českého znění.)

Or. it


