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Pozměňovací návrh 940
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v jednom roce nebo 
více letech v období 2014–2017 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2014 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. de

Pozměňovací návrh 942
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v období 2009–2011
obdrželi přímou podporu nebo doplňkové 
přímé platby, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, nebo 
zemědělci, kterým byly v roce 2012 nebo 
2013 přiznány platební nároky v režimu 
jednotné platby podle článku 43, 63 nebo 
bodu B nebo C přílohy IX nařízení 
č. 73/2009, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. pt

Pozměňovací návrh 943
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) 
č. 73/2009, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v období 2009–2011
obdrželi přímou podporu nebo doplňkové 
přímé platby, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, nebo 
zemědělci, kterým byly v roce 2012 nebo 
2013 přiznány platební nároky v režimu 
jednotné platby podle článku 43, 63 nebo 
bodu B nebo C přílohy IX nařízení 
č. 73/2009, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 944
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v období 2009–2011 
aktivovali alespoň jeden platební nárok v 
režimu jednotné platby nebo požádali o 
podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, vnitrostátní doplňkové přímé 
platby, zvláštní podporu nebo opatření 
finančního krytí pro rozvoj venkova 
založené na rozsahu plochy, obdrží 
platební nároky v prvním roce použití 
režimu základní platby za předpokladu, že 
mají nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9.

Or. bg

Pozměňovací návrh 945
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v jednom roce nebo 
více letech v období 2009–2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. lv
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Pozměňovací návrh 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v jednom roce nebo 
více letech v období 2009–2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. 2. Zemědělci, kteří v průběhu alespoň 
jednoho roku v období 2009–2011, jak 
stanoví členské státy, aktivovali alespoň 
jeden platební nárok v režimu jednotné 
platby nebo požádali o podporu v režimu 
jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. 2. Zemědělci, kteří v buď v roce 2009 
nebo 2010 nebo 2011, podle rozhodnutí 
členských států, aktivovali alespoň jeden 
platební nárok v režimu jednotné platby 
nebo požádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu, v obou případech v 
souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
obdrží platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2009, 2010 nebo
2011 aktivovali alespoň jeden platební 
nárok v režimu jednotné platby nebo 
požádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu, v obou případech v 
souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
obdrží platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Členské státy mohou do 31. července 
2013 rozhodnout, že platební nároky v 
prvním roce uplatňování režimu základní 
platby obdrží pouze ti zemědělci, kteří buď
v roce 2010, nebo v roce 2011 obdrželi 
přímou podporu nebo doplňkové přímé
platby, v obou případech podle nařízení 
(ES) č. 73/2009, nebo kterým byly v roce
2012 nebo 2013 přiznány platební nároky 
v rámci režimu jednotné platby podle 
článku 34 nebo přílohy IX bodu B nebo C 
nařízení (ES) č. 73/2009, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme uplatňování některých pravidel týkajících se prvotního přiznání nároků, jako 
jsou nároky uvedené v nařízení (ES) č. 73/2009. Zvláště by nároky měly být přiznávány pouze 
na základě přiznání nároků v prvním roce žádosti nebo na základě referenčního období.

Pozměňovací návrh 951
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 

2. Zemědělci, kteří v roce 2010 nebo 2011 
aktivovali alespoň jeden platební nárok ve 
stávajícím režimu jednotné platby nebo 
požádali o podporu v režimu jednotné 
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případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

platby na plochu, v obou případech v 
souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
obdrží platební nároky v prvním roce 
použití nového režimu jednotné platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9 a 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 952
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2010 nebo 2011 
aktivovali alespoň jeden platební nárok v 
režimu jednotné platby nebo požádali o 
podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, obdrží platební 
nároky v prvním roce použití režimu 
základní platby za předpokladu, že mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 953
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že
zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
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roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en

Odůvodnění

O požadavku na aktivované nároky v roce 2011 by měly mít možnost rozhodnout členské
státy.

Pozměňovací návrh 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
pouze zemědělci, kteří v roce 2011 
aktivovali alespoň jeden platební nárok v 
režimu jednotné platby nebo požádali o 
podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, obdrží platební 
nároky v prvním roce použití režimu 
základní platby za předpokladu, že mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v
souladu s článkem 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
pouze zemědělci, kteří v roce 2011 
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jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

aktivovali alespoň jeden platební nárok v 
režimu jednotné platby nebo požádali o 
podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, obdrží platební 
nároky v prvním roce použití režimu 
základní platby za předpokladu, že mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že pouze zemědělci, kteří v 
roce 2011 aktivovali alespoň jeden platební 
nárok v režimu jednotné platby nebo 
požádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu, v obou případech v 
souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
obdrží platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
pouze zemědělci, kteří v roce 2011 
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jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

aktivovali alespoň jeden platební nárok v 
režimu jednotné platby nebo požádali o 
podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, v obou případech v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009, obdrží platební 
nároky v prvním roce použití režimu 
základní platby za předpokladu, že mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9.

Or. fr

Pozměňovací návrh 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo ti, kteří nemají nárok 
na platby v režimu jednotné platby, ale 
obdrželi některou z forem podpory 
uvedených v nařízení (ES) č. 73/2009, 
nebo ti, kterým byly přiznány nároky 
v režimu jednotné platby poprvé v roce 
2012 nebo 2013, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. es

Odůvodnění

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
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participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Pozměňovací návrh 959
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu nebo o 
prémii na krávy bez tržní produkce mléka, 
v souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
nebo ti, kterým byly přiznány nároky 
v režimu jednotné platby poprvé v roce 
2012 nebo 2013, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. es

Odůvodnění

Nebylo by spravedlivé vyloučit ze systému příjemců prémie na krávy bez tržní produkce mléka 
ty, kteří do něj mnoho let patřili. Zemědělci využívající nároků z vnitrostátní rezervy poprvé 
v roce 2012 nebo 2013 by měli být rovněž zahrnuti.

Pozměňovací návrh 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
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jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu nebo o 
prémii na krávy bez tržní produkce mléka, 
v souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
nebo ti, kterým byly přiznány nároky 
v režimu jednotné platby poprvé v roce 
2012 nebo 2013, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. es

Odůvodnění

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Pozměňovací návrh 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu nebo o 
prémii na krávy bez tržní produkce mléka, 
v souladu s nařízením (ES) č. 73/2009, 
nebo ti, kterým byly přiznány nároky 
v režimu jednotné platby poprvé v roce 
2012 nebo 2013, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
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poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. es

Pozměňovací návrh 962
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, nebo předložili údaje o aktivní 
zemědělské produkci (vymezené jako chov 
zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely) v dotazníku 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému, obdrží platební 
nároky v prvním roce použití režimu 
základní platby za předpokladu, že mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy:
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i) rozhodnout, že všechny zemědělské 
plochy nebudou považovány za způsobilé 
pro podporu;
ii) uplatňovat koeficient na hektary 
způsobilé pro podporu v oblastech určité 
kategorie, zejména na ty, které jsou ze své 
podstaty méně produktivní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 964
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2014:

Or. de

Pozměňovací návrh 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy rozhodnout, že obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2009, 
2010 nebo 2011:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb 
v souladu s článkem 9 a pokud v období 
2009–2011, jak stanoví členské státy:

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb 
v souladu s článkem 9 a pokud v období 
2009–2011:

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb 
v souladu s článkem 9 a pokud v roce
2009, 2010 nebo 2011:

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Jestliže členské státy učinily rozhodnutí 
podle prvního pododstavce, obdrží 
zemědělci odchylně od uvedeného
pododstavce platební nároky v prvním roce
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2010 
nebo 2011:

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 

Odchylně od prvního pododstavce mohou
zemědělci, považuje-li to členský stát za 
účelné, obdržet platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby, pokud 
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souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011: mají nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Or. es

Pozměňovací návrh 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce mohou
zemědělci, považuje-li to členský stát za 
účelné, obdržet platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby, pokud 
mají nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Or. es

Odůvodnění

Členské státy musí mít dostatečný prostor k tomu, aby mohli do režimu základní platby 
začlenit nebo z něj vyloučit některé příjemce, jako například zemědělce, kteří pěstují, ovoce, 
zeleninu nebo vinnou révu, jež jsou vyloučeni ze stávajícího režimu jednotné platby.

Pozměňovací návrh 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy rozhodnout, že obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:
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Or. fr

Pozměňovací návrh 973
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy rozhodnout, že obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Or. fr

Pozměňovací návrh 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce mohou
zemědělci obdržet platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní 
platby, pokud mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9 a 
pokud v roce 2011:

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že členské státy mohou uplatňovat režim základní platby 
zejména na vinice, pokud je to nutné, nemají však povinnost tak učinit. Záměrem je poskytnout 
členských státům možnost přeskupovat financování do samostatných programů podpory pro 
pěstování vinné révy a pro vinice.
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Pozměňovací návrh 975
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu jednotné platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Or. en

Pozměňovací návrh 976
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

(a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu nebo obhospodařovali 
výhradně vinice; provozovali chov zvířat 
nebo pěstovali zemědělské produkty, 
včetně sklizně, dojení, plemenářské 
činnosti a chovu zvířat pro zemědělské 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu nebo obhospodařovali 
výhradně vinice nebo vlastnili zemědělské 
podniky zaměřené na rostlinnou nebo na 
živočišnou výrobu, na které obdrželi 
spojenou podporu podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 nebo nařízení (ES) č. 73/2009 
po uplynutí lhůty stanovené členskými 
státy podle článku 63 nařízení (ES) č. 
73/2009, který se týká zapojení spojené 
podpory do režimu jednotné platby, nebo 
pro zemědělské účely chovali živé koně 
pro produkci masa.

Or. es

Odůvodnění

Navrhované nařízení stanoví, že aby zemědělci získali nároky v režimu základní platby, musí 
aktivovat nejméně jeden nárok v režimu jednotné platby nebo požádat o podporu v režimu 
jednotné platby na plochu v roce 2011. Jsme však přesvědčeni, že by měla být umožněna 
výjimka v pravidlech přiznávání nároků v režimu základní platby pro odvětví vyloučená v roce 
2012 z tohoto systému, a také v jiných situacích, když by naopak určití zemědělci ztratili 
nároky na základní platby.

Pozměňovací návrh 978
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. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu nebo obhospodařovali 
výhradně vinice, prováděli výsadbu rychle 
rostoucích topolů, kaštanů a provozovali 
školky a produkty mobilních skleníků;
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Or. it

Pozměňovací návrh 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu, sadbové a konzumní 
brambory, okrasné plodiny nebo
obhospodařovali výhradně vinice;

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok a produkovali ovoce, 
zeleninu, konzumní brambory nebo
obhospodařovali vinice;

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok a produkovali ovoce, zeleninu, 
brambory nebo obhospodařovali vinice 
nebo olivové háje;

Or. es

Odůvodnění

Je prakticky nemožné určit producenty, kteří pěstují výhradně tyto plodiny. Podobná situace 
by mohla vzniknout v případě smíšených farem.

Pozměňovací návrh 982
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu nebo obhospodařovali 
výhradně vinice nebo trvalé travní porosty;

Or. de

Pozměňovací návrh 983
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neaktivovali v režimu jednotné platby 
žádný nárok, ale produkovali výhradně 
ovoce, zeleninu a/nebo obhospodařovali 
výhradně vinice;

a) neaktivovali ve stávajícím režimu 
jednotné platby žádný nárok, ale 
produkovali výhradně ovoce, zeleninu 
nebo obhospodařovali výhradně vinice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 984
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) za předpokladu, že mohou prokázat, 
že zemědělské plochy, na které chce 
zemědělec získat nároky na přímé platby, 
byly pronajaty nebo nabyty do 31. 
prosince 2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
platební nároky získají pouze zemědělci, 
kteří provozovali chov zvířat nebo 
pěstovali zemědělské produkty, včetně 
sklizně, dojení, plemenářské činnosti a 
chovu zvířat pro zemědělské účely v roce 
2011.

Or. en

Odůvodnění

Tím by se měl vyřešit problém majitelů pozemků, kteří žádají o přímé platby. Členským státům 
by tak byla poskytnuta možnost, jak omezit přiznávání nároků osobám, které zahájili 
zemědělskou produkci v roce 2011.
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Pozměňovací návrh 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014. 

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014. Členské státy však 
mohou omezit počet nároků přiznaných 
jednotlivým zemědělcům na nejmenší 
počet hektarů, které jsou pro nároky 
způsobilé ve smyslu čl. 34 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 73/2009, z těch, které zemědělec 
ohlásil v referenčním roce 2009, 2010 
nebo 2011, jak stanoví členský stát, nebo v 
roce 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet 
platebních nároků přiznaných jednomu 
zemědělci musí rovnat počtu hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu, ve smyslu čl. 
25 odst. 2, které zemědělec ohlásí v 
souladu s čl. 26 odst. 1 na rok 2014. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet 
platebních nároků přiznaných jednomu 
zemědělci musí rovnat počtu hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu, ve smyslu čl. 
25 odst. 2, které zemědělec ohlásí v 
souladu s čl. 26 odst. 1 na rok 2014. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 
26 odst. 1 na rok 2014.

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků, na něž má zemědělec nárok ve 
smyslu článku čl. 25 odst. 2, v referenčním 
roce stanoveném členským státem, který 
musí být dřívějším rokem před 
předložením návrhu týkajícího se reformy 
společné zemědělské politiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014.

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014, přičemž jejich počet 
nesmí překročit průměrný počet
platebních nároků využitých v letech 
2009–2011.

Or. es

Pozměňovací návrh 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014.

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, nebo podílu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, jež byly stanoveny 
členskými státy objektivním a 
nediskriminačním způsobem,  které 
zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 odst. 1 
na rok 2014.

Or. fr

Pozměňovací návrh 992
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3



AM\907854CS.doc 29/164 PE492.793v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností se počet platebních 
nároků přiznaných jednomu zemědělci 
musí rovnat počtu hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 
2, které zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 
odst. 1 na rok 2014.

Aniž je dotčeno uplatňování odst. 2 
druhého pododstavce písm. b) s výjimkou 
případu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností se počet platebních nároků 
přiznaných jednomu zemědělci musí 
rovnat počtu hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, ve smyslu čl. 25 odst. 2, které 
zemědělec ohlásí v souladu s čl. 26 odst. 1 
na rok 2014.

Or. fr

Pozměňovací návrh 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od předchozího odstavce mohou 
členské státy omezit počet hektarů, které 
budou považovány za způsobilé pro 
platební nároky zemědělců, aby nebyl 
překročen počet hektarů ohlášených ve 
stanoveném roce nebo referenčním 
období 2009–2011.

Or. es

Odůvodnění

Hrozí nebezpečí, že počet hektarů, na něž lze poskytnout podporu v roce 2014 značně vzroste, 
což by vedlo k zásadnímu snížení průměrné úrovně podpory na hektar. Musí být proto 
stanovena horní mez počtu hektarů, které byly považovány za způsobilé při prvním přiznání 
platebních nároků.

Pozměňovací návrh 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od předchozího odstavce mohou 
členské státy omezit počet hektarů, které 
budou považovány za způsobilé pro 
platební nároky zemědělců, aby nebyl 
překročen počet hektarů ohlášených ve 
stanoveném roce nebo referenčním 
období 2009–2011.

Or. es

Odůvodnění

Počet hektarů zohledňovaných pro přímé platby musí být omezen na úroveň, která přibližně 
odpovídá úrovni používané pro výpočet vnějšího sbližování mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odst. 2 písm. a) mohou 
členské státy, které se podle nařízení EU 
[...] týkajícího se režimu přímých plateb a 
podpory pro pěstitele révy rozhodly 
nesnížit od roku 2015 programy podpory 
pro odvětví vína s cílem zvýšit svou 
vnitrostátní horní mez, vyloučit vinařství z 
oblastí způsobilých pro režim základní 
platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odst. 2 prvního 
pododstavce, zemědělci, kteří zahájili 
zemědělskou činnost v roce 2012 a 2013 
obdrží platební nároky v prvním roce 
uplatňování režimu základní platby za 
předpokladu, že v souladu s článkem 9 
mají nárok na poskytnutí přímé platby a 
nebudou pět let převádět platební nároky, 
využijí tyto nároky každoročně a 
nepronajmou půdu a platební nároky, o 
jejichž uplatnění vznesli žádost.

Or. it

Pozměňovací návrh 997
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odst. 2 prvního 
pododstavce, zemědělci, kteří zahájili 
zemědělskou činnost v roce 2012 a 2013 
obdrží platební nároky v prvním roce 
uplatňování režimu základní platby za 
předpokladu, že v souladu s článkem 9 
mají nárok na poskytnutí přímé platby a 
nebudou pět let převádět platební nároky, 
využijí tyto nároky každoročně a 
nepronajmou půdu a platební nároky, o 
jejichž uplatnění vznesli žádost.

Or. it

Odůvodnění

Návrh komise nezohledňuje nové zemědělce, včetně mladých zemědělců, kteří zahájili 
zemědělskou činnost v roce 2012 a 2013. Je proto nutné přijmout ustanovení týkající se 
přiznávání platebních nároků těmto začínajícím zemědělcům za přísných podmínek, aby se 
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zamezilo spekulacím.

Pozměňovací návrh 998
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zemědělcům, kteří jsou držiteli nároků 
na zvláštní platby v roce 2013, jsou 
udělena zvláštní práva v roce 2014, jejichž 
jednotková hodnota se sníží každý rok 
podle procentuálního podílu, který 
odpovídá sblížení plateb na plochu. Tato 
zvláštní práva zemědělec aktivuje 
prostřednictvím zvláštního postupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby se v budoucnu předešlo spekulacím na trhu s pozemky, ke kterým může dojít na základě 
určení referenčního roku, je navrženo dodatečné ujednání v poslední větě čl. 21 odst. 2, které 
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členským státům umožní omezit počet nároků přidělených v roce 2014 na počet hektarů 
způsobilých pro platební nároky, které byly oznámeny v dřívějším referenčním roce 2009, 
2010 nebo 2011, a to k nejnižšímu počtu z uvedených.

Pozměňovací návrh 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.

deleted

Or. fr

Pozměňovací návrh 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.

Deleted

Or. es
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Pozměňovací návrh 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.

3. V případě prodeje nebo převodu 
majetku dědictvím, prodejem nebo při
pronájmu svého podniku nebo jeho části 
mohou zemědělci, kteří splňují podmínky 
v odstavci 2, na základě smlouvy 
podepsané před 15. květnem 2014 převést 
právo na platební nároky podle odstavce 1 
na zemědělce, na něž přechází podnik 
nebo jeho část, pokud tito splňují
podmínky uvedené v článku 9.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné zohlednit i jiné případy převedení vlastnictví než rozdělení nebo pronájem.

Pozměňovací návrh 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje
podmínky uvedené v článku 9.

3. V případě převodu, včetně prodeje, 
pronájmu nebo odkázání svého podniku 
nebo jeho části mohou fyzické nebo 
právnické osoby, které splňují odstavec 2, 
na základě smlouvy podepsané před 15. 
květnem 2014 převést právo na platební 
nároky podle odstavce 1 na jednoho nebo 
více zemědělců, pokud tito zemědělci 
splňují podmínky uvedené v článku 9.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1004
George Lyon, Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje
podmínky uvedené v článku 9.

3. 3. V případě prodeje, rozdělení, sloučení
nebo pronájmu svého podniku nebo jeho 
části mohou zemědělci, kteří splňují
podmínky v odstavci 2, na základě smlouvy 
podepsané před 15. květnem 2014 převést 
právo na platební nároky podle odstavce 1 
na jednoho nebo více zemědělců, na něž 
přechází podnik nebo jeho část, pokud
splňují podmínky uvedené v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1005
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje
podmínky uvedené v článku 9.

3. V případě prodeje, rozdělení, sloučení
nebo pronájmu svého podniku nebo jeho 
části mohou fyzické nebo právnické osoby, 
které splňují odstavec 2, na základě 
smlouvy podepsané před 15. květnem 2014 
převést právo na platební nároky podle 
odstavce 1 na jednoho nebo více 
zemědělců, pokud tito zemědělci splňují
podmínky uvedené v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
James Nicholson, Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 jako 
celek nebo jejich část na přijímajícího
zemědělce, pokud tento splňuje podmínky 
uvedené v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje
podmínky uvedené v článku 9.

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 na 
jednoho nebo více zemědělců, pokud tito 
splňují podmínky uvedené v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje 
podmínky uvedené v článku 9.  

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části převedou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 právo na platební 
nároky podle odstavce 1 pouze na jednoho 
zemědělce, pokud tento splňuje podmínky 
uvedené v článku 9.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nebo jejich regiony, které 
zavedly režim jednotné platby v souladu 
s článkem 59 nařízení (ES) č. 1782/2003, 
mohou rozhodnout o využití přiznání 
platebních nároků ke dni 31. prosince 
2013 jako počtu nároků způsobilých pro 
aktivaci v roce 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou rozhodnout o počtu 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu, 
které chtějí pro stanovení nároků využít.
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné objasnit, že o tom, jak velké množství pozemků chtějí pro stanovení nároků využít, by 
měli rozhodovat zemědělci.

Pozměňovací návrh 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od předchozího odstavce 
členské státy a regionální orgány mohou 
v souladu s článkem 20 tohoto nařízení 
omezit počet hektarů pro účely prvního 
přiznání platebních nároků 
prostřednictvím uplatnění objektivních 
kritérií, za předpokladu, že počet hektarů, 
na něž lze poskytnout podporu, které byly 
ohlášeny v členském státě nebo regionu, 
bude o 20 % vyšší než průměrný počet 
hektarů ohlášených v rámci stávajícího 
systému plateb v letech 2009–2011.
Toto omezení se vztahuje především na 
nové příjemce podpory v rámci režimu 
základní platby s výjimkou mladých 
zemědělců zahrnutých do režimu plateb a 
zemědělců, kteří překročí tento 
procentuální podíl, pokud jde o hektary 
oznámené v předešlém období.

Or. es

Odůvodnění

Toner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.
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Pozměňovací návrh 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Členské státy však mohou omezit 
počet nároků přiznaných jednotlivým 
zemědělcům na nejmenší počet hektarů, 
které jsou pro nároky způsobilé ve smyslu 
čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009, 
z těch, které zemědělec ohlásil 
v referenčním roce 2009, 2010 nebo 2011, 
jak stanoví členský stát, nebo v roce 2014.

Or. en

Odůvodnění

Aby se v budoucnu předešlo spekulacím na trhu s pozemky, ke kterým může dojít na základě 
určení referenčního roku, je navrženo dodatečné ujednání v poslední větě čl. 21 odst. 2, které 
členským státům umožní omezit počet nároků přidělených v roce 2014 na počet hektarů 
způsobilých pro platební nároky, které byly oznámeny v dřívějším referenčním roce 2009, 
2010 nebo 2011, a to k nejnižšímu počtu z uvedených.

Pozměňovací návrh 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. V případě rozdělování podniku, 
mohou  fyzické a právnické osoby, které 
splňují podmínky v odstavci 2, 
prostřednictvím smlouvy podepsané před 
15. květnem 2014, převádět práva  na 
obdržení nároků podle odstavce 1 jako 
celek nebo jejich část na zemědělce, kteří 
spravují vzniklé podniky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 2 zemědělci 
v odvětví chovu hovězího dobytka nebo 
produkce ovčího nebo kozího mléka nebo 
chovu hospodářských zvířat, kteří 
nevlastní hektary způsobilé v prvním roce 
k provádění režimu základní platby, 
budou přiznány zvláštní nároky v hodnotě 
přiměřené jejich zemědělských činnostem 
v roce 2011, přičemž žádný z nároků 
nepřesáhne výši 5000 EUR. 

Or. es

Odůvodnění

Pro určité typy zemědělských činností, pro které nelze využít modely opírající se o vlastnictví 
hektarů, které jsou však zásadně důležité a doplňkové v různých modelech produkce, by měly 
existovat výjimky.

Pozměňovací návrh 1015
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Členský stát může rozhodnout, že 
stanoví minimální velikost zemědělského 
podniku podle zemědělské plochy 
způsobilé podle čl. 25 odst. 2 pro 
poskytnutí podpory, na kterou je možné 
požadovat stanovení platebních nároků. 
Minimální velikost však nesmí překročit 
prahové hodnoty stanovené v čl. 10 odst. 1 



AM\907854CS.doc 41/164 PE492.793v01-00

CS

písmeni b) prvního pododstavce ve spojení 
s druhým pododstavcem odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přidat ustanovení s cílem zabránit tomu, aby byly přiznány nároky, přičemž nebyla 
zohledněna minimální velikost, na kterou mohou být přiznány platby.

Pozměňovací návrh 1016
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. V případě rozdělování podniku, 
mohou fyzické a právnické osoby, které 
splňují podmínky v odstavci 2, 
prostřednictvím smlouvy podepsané před 
15. květnem 2014, převádět práva na 
obdržení nároků podle odstavce 1 jako 
celek nebo jejich část na zemědělce, kteří 
spravují vzniklé podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
nebudou uplatňovat čl. 21 odst. 2 první a 
druhý pododstavec a čl. 21 odst. 3.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1018
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 b. Členský stát může rozhodnout, že 
stanoví minimální velikost zemědělského 
podniku podle zemědělské plochy 
způsobilé podle čl. 25 odst. 2 pro 
poskytnutí podpory, na kterou je možné 
požadovat stanovení platebních nároků. 
Minimální velikost však nesmí překročit 
prahové hodnoty stanovené v čl. 10 odst. 1 
písm. b) prvního pododstavce ve spojení 
s druhým pododstavcem odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Alyn Smith

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Přidělování platebních nároků novým 

účastníkům
Členský stát nebo region může na základě 
objektivních kritérií tak, aby bylo zajištěno 
rovné zacházení se zemědělci a aby se 
zbránilo narušení trhu a hospodářské 
soutěže, přiznat platební nároky v hodnotě 
svých vnitrostátních mezních hodnot pro 
zemědělce, kteří zahájili svou zemědělskou 
činnost po prvním přiznání platebních 
nároků uvedených v článku 21. Hodnota 
platebních nároků takto přiznaných by se 
měla opírat o vnitrostátní nebo regionální 
průměrnou hodnotu platebních nároků 
v roce jejich přiznání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

deleted

Or. fr

Pozměňovací návrh 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1,
počtem platebních nároků, o něž bylo 
požádáno v rámci režimu základní platby
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
včetně platebních nároků přiznaných z 
vnitrostátní nebo regionální rezervy 
v souladu s článkem 23. Počet platebních 
nároků se vyjádří v hektarech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočte
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1,
počtem platebních nároků, o něž bylo 
požádáno v rámci režimu základní platby
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
včetně platebních nároků přiznaných z 
vnitrostátní nebo regionální rezervy 
v souladu s článkem 23. Počet platebních 
nároků se vyjádří v hektarech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků, které opravňují 
k vyplacení částek v daném roce na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni.
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Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme, aby byla stanoveno pravidlo, že konečná hodnota úrovně nároků se vypočte tak, 
že se vydělí dostupné finanční prostředky počtem nároků, které opravňují k vyplacení částek v 
daném roce. To znamená, že každý rok se vydělí finanční prostředky počtem nároků poté, co 
byly provedeny kontroly a platební agentura potvrdila jejich způsobilost pro vyplacení. Toto 
řešení by umožnilo plné využití finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 1024
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1, 
nebo případně podle čl. 23 odst. 2 počtem 
platebních nároků přiznaných nebo 
existujících v roce 2014 na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, včetně platebních 
nároků přiznaných z vnitrostátní nebo 
regionální rezervy podle článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 



PE492.793v01-00 46/164 AM\907854CS.doc

CS

s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1, 
nebo případně podle čl. 23 odst. 2 počtem 
platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21. odst. 2 pro rok 2014, včetně 
platebních nároků přiznaných z 
vnitrostátní nebo regionální rezervy podle 
článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014. 

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků uvedených v 
žádosti na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni, včetně platebních nároků z 
vnitrostátní nebo regionální rezervy podle 
čl. 23. Počet platebních nároků se stanoví 
v hektarech.

Or. lv

Pozměňovací návrh 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 1. Pro každý příslušný rok se průměrná
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hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

jednotková hodnota platebních nároků 
vypočítá vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků aktivovaných 
v souladu s čl. 25 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se průměrná
jednotková hodnota platebních nároků 
vypočítá vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků aktivovaných 
v souladu s čl. 25 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Dostupné rozpočtové prostředky pro základní platby by měly být každoročně zcela rozděleny, 
aby se předešlo tomu, že část prostředků zůstane nevyužita.

Pozměňovací návrh 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných
v roce 2014 na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni podle čl. 21 odst. 2 a aktivovaných 
v daném roce.

Or. es

Odůvodnění

S cílem co nejvíce snížit objem nevyužitých zdrojů a optimalizovat využití finančních 
prostředků by se jednotková hodnota platebních nároků měla být vypočítávat každý rok 
vydělením stropu počtem platebních nároků aktivovaných v daném roce.

Pozměňovací návrh 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných
v roce 2014 na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni podle čl. 21 odst. 2 a aktivovaných 
v daném roce.

Or. es
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Odůvodnění

S cílem co nejvíce snížit objem nevyužitých zdrojů a optimalizovat využití finančních 
prostředků by se jednotková hodnota platebních nároků měla být vypočítávat každý rok 
vydělením stropu počtem platebních nároků aktivovaných v příslušném roce. Lze tak předejít 
možným ztrátám zdrojů, k nimž by došlo v důsledku možného snížení celkové aktivované 
hektarové výměry v letech následujících po prvním roce.

Pozměňovací návrh 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných
v roce 2014 na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni podle čl. 21 odst. 2 a aktivovaných 
v daném roce.

Or. es

Odůvodnění

Jednotková hodnota platebních nároků by se měla vypočítávat vydělením stropu počtem 
platebních nároků aktivovaných v každém roce, čímž se předejde snížení aktivované hektarové 
výměry v následujících letech, což by vedlo ke ztrátě zdrojů.

Pozměňovací návrh 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
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vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 – a 
po odečtení objemu zvláštních nároků 
přiznaných zemědělcům bez hektarů 
způsobilých pro podporu podle nového 
odstavce zavedeného pozměňovacím 
návrhem č. 12 – počtem platebních nároků 
přiznaných na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni podle čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

Or. es

Odůvodnění

Pro určité typy zemědělských činností, pro které nelze využít modely opírající se o vlastnictví 
hektarů, které jsou však zásadně důležité a doplňkové v různých modelech produkce, by měly 
existovat výjimky.

Pozměňovací návrh 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1 
počtem platebních nároků přiznaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni podle 
čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

1. Pro každý příslušný rok se jednotková 
hodnota platebních nároků, včetně 
zvláštních nároků, vypočítá vydělením 
vnitrostátního nebo regionálního stropu 
stanoveného v souladu s články 19 nebo 20 
po uplatnění lineárního snížení podle čl. 23 
odst. 1 počtem platebních nároků 
přiznaných na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni podle čl. 21 odst. 2 pro rok 2014.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1034
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
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií stanovit v 
mezích regionálního stropu podle článku 
20 nebo jeho části různé jednotkové 
hodnoty platebních nároků, které mají být 
přiznány zemědělcům podle čl. 18 odst. 1:
a) na půdu využívanou k pěstování plodin 
ke dni stanovenému pro podání žádostí o 
podporu na rok 2011 nebo
b) na půdu, která je využívána jako stálá 
pastvina, ke dni stanovenému pro podání 
žádostí o podporu na rok 2011 nebo
c) na půdu, která je využívána pro trvalé 
kultury, ke dni stanovenému pro podání 
žádostí o podporu na rok 2011.

Or. it

Pozměňovací návrh 1035
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií stanovit v 
mezích regionálního stropu nebo jeho 
části podle článku 20 různé jednotkové 
hodnoty platebních nároků, které mají být 
přiznány zemědělcům podle čl. 18 odst. 1:
a) na hektary, které jsou využívány 
k pěstování plodin, ke dni stanovenému 
pro podání žádostí o podporu na rok 2011 
nebo
b) na hektary, které jsou využívány jako 
stálá pastvina, ke dni stanovenému pro 
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podání žádostí o podporu na rok 2011 
nebo
c) na hektary, které jsou využívány pro 
trvalé kultury, ke dni stanovenému pro 
podání žádostí o podporu na rok 2011.

Or. it

Odůvodnění

Aby podpora byla nasměrována cíleněji, mohou členské státy stanovit platební nároky na 
základě zemědělských ploch určených v roce 2011 jako stálé pastviny nebo trvalé kultury 
nebo plochy pro pěstování plodin. Tato možnost, kterou poskytuje článek 49 nařízení (ES) č. 
93/2009, je považována za slučitelnou s WTO.

Pozměňovací návrh 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii a v mezích vnitrostátního nebo 
regionálního stropu nebo jeho části 
stanoveného podle článků 19 nebo 20 
stanovit různé jednotkové hodnoty 
platebních nároků:
a) na hektar orné půdy nebo
b) na hektar trvalé kultury nebo na jiné 
způsobilé hektary využívané podobným 
způsobem nebo
c) na hektar stálé pastviny nebo na jiné 
způsobilé hektary využívané podobným 
způsobem.
Členské státy, které se rozhodnou 
provádět tento model, musí uvědomit 
Komisi do 31. prosince 2013.

Or. es
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Odůvodnění

Pokud jde o určení hodnoty základních platebních nároků, je třeba vzít v úvahu možnost 
(která je v současnosti uplatňována v modelu zvláštních plateb) přidělovat různé hodnoty 
podle typu využívání půdy, přičemž se rozlišuje mezi ornou půdou a stálou pastvinou. Ačkoli 
jsme toho názoru, že by měly rozlišovat rovněž trvalé kultury. 

Pozměňovací návrh 1037
Milan Zver

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Při použití odstavce 1 mohou členské 
státy v mezích vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného podle 
článků 19 nebo 20 nebo jejich části na 
základě objektivních a nediskriminačních 
kritérií stanovit různé jednotkové hodnoty 
platebních nároků, které mají být 
přiznány zemědělcům podle článků 19 
nebo 20:
a) pro hektary travních porostů ke dni 
stanovenému pro podání žádostí o 
podporu na plochu pro rok 2014 a pro 
jakýkoli jiný hektar, na který lze 
poskytnout podporu nebo
b) pro hektary stálých pastvin ke dni 
stanovenému pro podání žádostí o 
podporu na plochu pro rok 2014 a pro 
jakýkoli jiný hektar, na který lze 
poskytnout podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mají v určitých 
případech možnost v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii uplatňovat pro stanovení 
platebních nároků přidělovaných na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni 
rozlišná kritéria, jako je rozsáhlé nebo 
intenzivní využívání půdy.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodně by mělo být možné rozlišovat mezi typy půdy různého stupně výnosnosti (orná půda 
a intenzivně využívané travní porosty ve srovnání s rozsáhlými travnatými porosty) a 
přiznávat různé úrovně plateb.

Pozměňovací návrh 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při stanovování hodnoty nároků 
uvedených v předchozím pododstavci 
mohou členské státy stanovit různé 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
přiznávaných zemědělcům podle toho, zda 
se jedná o hektary využívané pro 
pěstování krmných plodin, trvalých kultur 
a pro pěstitelské školky, pěstování plodin 
na orné půdě a rýže nebo jiné způsobilé 
plochy, ke dni stanovenému pro podání 
žádostí v prvním roce provádění tohoto 
nařízení. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 1040
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Částka přímých plateb pro zemědělce, 
jejichž zemědělské činnosti jsou pokryty 
v druhé a třetí odrážce v čl. 4, odst. 1 
písm. c), se bude rovnat 1/4 průměrné 
částky přímé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která 
odpovídá nejméně 40 % vnitrostátního 
nebo regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

deleted

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která 
odpovídá nejméně 40 % vnitrostátního 
nebo regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

deleted

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která 
odpovídá nejméně 40 % vnitrostátního
nebo regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 v souladu s vnitrostátním
nebo regionálním stropem stanoveným v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Podpora na hektar musí být i nadále ponechána na uvážení členských států, a odrážet tak 
rozdíly v jednotlivých typech zemědělských činností.

Pozměňovací návrh 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 5 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.
Členské státy mohou postupně rušit platby 
na základě zvláštních nároků, které mají 
dotyční zemědělci v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků, 
včetně zvláštních národků, podle odstavce 
1 na částku, která odpovídá nejméně 10 % 
vnitrostátního nebo regionálního stropu 
stanoveného v souladu s články 19 nebo 20 
po uplatnění lineárního snížení podle čl. 23 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků, 
včetně zvláštních národků, podle odstavce 
1 na částku, která odpovídá nejméně 10 %
vnitrostátního nebo regionálního stropu 
stanoveného v souladu s články 19 nebo 20 
po uplatnění lineárního snížení podle čl. 23 
odst. 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba stanovit přechodné období dostatečně dlouhé k zajištění toho, aby přechod z 
předchozího systému historických referenčních údajů na nový režim plateb nevyvolal přílišné
zkreslení v různých zemědělských odvětvích.
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Pozměňovací návrh 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odst. 1 písm. a) na částku, která 
odpovídá nejméně 10 % vnitrostátního 
nebo regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Přerozdělení zdrojů, které je součástí nového modelu podpory, by mohlo mít na příjemce a 
odvětví zásadní vliv a mohlo by vést ke zkreslením, která by bylo nutno řešit s náležitou 
opatrností. V souvislosti s tím by měl být stanoven co nejdelší časový rámec a co největší 
pružnost, pokud jde o nástroje zvažované pro toto přechodné období.

Pozměňovací návrh 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.
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Odůvodnění

Důležitým prvkem přechodu je ponechání pružnosti členským státům, aby přizpůsobily tempo 
změn své konkrétní situaci. Vzhledem k tomu, ekologická složka již má na platby zplošťující 
dopad, je návrh Komise v tomto odstavci příliš vysoký.

Pozměňovací návrh 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Je nutné stanovit co nejdelší časový rámec a co největší pružnost, pokud jde nástroje pro 
přechodné období. Mělo by se požadovat, aby se výpočet jednotkové hodnoty počátečních 
nároků na základní platby zakládal na 90 % hodnoty individuální podpory podle historického 
modelu a bylo využito pouze 10 % rozpočtového stropu pro režim základní platby.

Pozměňovací návrh 1051
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
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73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Snížení hodnoty platebních nároků o 40 % na základě historických údajů by mělo dramatický 
dopad na příjmy mnoha zemědělců. Jejich přidáním k 30 % plánovaným pro ekologické 
složky, by snížení hodnoty platebních nároků o 40 % vedlo ke snížení základu výpočtu nároků 
o 58 %.

Pozměňovací návrh 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 10 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Přechod by měl být pozvolný, s ohledem na to, že součástí ekologické složky jsou paušální 
platby. Mělo by se požadovat, aby se výpočet jednotkové hodnoty počátečních nároků na 
základní platby zakládal na 90 % hodnoty individuální podpory podle historického modelu a 
bylo využito pouze 10 % rozpočtového stropu pro režim základní platby.

Pozměňovací návrh 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 15 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Diane Dodds



AM\907854CS.doc 63/164 PE492.793v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 15 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků
podle odstavce 1 na částku, která 
odpovídá nejméně 40 % vnitrostátního 
nebo regionálního stropu stanoveného v 
souladu s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
snížení podpory pro zemědělce by nemělo 
přesáhnout danou úroveň, stanovenou na 
20 %, v letech 2014–2020, aniž jsou 
dotčeny prodeje a nákupy, které zemědělec 
během tohoto období uskutečnil. Snížení 
podpory se vypočítá na základě srovnání 
hodnoty všech nároků jednotných plateb, 
které přísluší zemědělci ke dni 31. 
prosince 2013 nebo – popřípadě podpory, 
kterou zemědělec obdržel na finanční rok 
2013 v rámci režimu jednotné platby na 
plochu podle nařízení (ES) č. 73/2009 –
s hodnotou platebních nároků přiznaných 
zemědělci ke dni 31. prosince 2020, plus 
částka vypočítaná v souladu s hlavou III 
kapitolou 2, bez ohledu na to, zda 
zemědělec splňuje podmínky pro 
poskytnutí podpory;
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Pozměňovací návrh 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet jednotkové
hodnoty platebních nároků podle odstavce 
1 na částku, která odpovídá nejméně 40 % 
vnitrostátního nebo regionálního stropu 
stanoveného v souladu s články 19 nebo 
20 po uplatnění lineárního snížení podle 
čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy stanoví na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
jednotkovou hodnotu platebních nároků.  
Mohou zejména zvýšit hodnotu prvních 
přiznaných platebních nároků nebo 
uplatňovat různé hodnoty platebních 
nároků na ornou půdu, trvalé travní 
porosty a trvalé kultury.

Členské státy mohou rozhodnout, že 
snížení podpory pro zemědělce by nemělo 
přesáhnout danou úroveň, stanovenou na 
minimálně 20 %, v průběhu dalšího 
období, aniž jsou dotčeny prodeje a 
nákupy, které zemědělec během tohoto 
období uskutečnil. Snížení podpory se 
vypočítá na základě srovnání hodnoty 
všech nároků jednotných plateb, které 
přísluší zemědělci ke dni 31. prosince 
2013 nebo – popřípadě podpory, kterou 
zemědělec obdržel na finanční rok 2013 
v rámci režimu jednotné platby na plochu 
podle nařízení (ES) č. 73/2009 –
s hodnotou platebních nároků přiznaných 
zemědělci ke dni 31. prosince 2020, plus 
částka vypočítaná v souladu s hlavou III 
kapitolou 2, bez ohledu na to, zda 
zemědělec splňuje podmínky pro 
poskytnutí podpory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 20 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 1059
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1. 

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 20 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. lv

Pozměňovací návrh 1060
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 20 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 30 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 1062
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 2. Členské státy mohou omezit výpočet 
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jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Odchylně od odstavce 2 tohoto 
článku, mohou členské státy nebo 
regiony, které stanovily stálý rejstřík 
pozemků způsobilých pro přímé platby, 
které byly jako takové ohlášeny 
v žádostech podle čl. 74 odst. 1 nařízení 
(EU) č. xxx (HZ) pro rok 2014 (dále jako 
„způsobilé hektary“), ročně snížit 
jednotkovou hodnotu platebních nároků 
tak, aby hodnota všech platebních nároků 
v roce uvedeném v odstavci 5 tohoto 
článku byla nulová. V případě uplatnění 
této výjimky uskuteční členské státy nebo 
regiony dodatečné platby zemědělcům, 
které odpovídají ploše ohlášených 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu, 
vynásobené vnitrostátním nebo 
regionálním stropem stanoveným 
v článcích 19 nebo 20, po uplatnění 
lineárního snížení částky stanoveném v čl. 
23 odst. 1, vydělené počtem hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu v členském 
státě nebo regionu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 
2 je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou 
platebních nároků, včetně zvláštních 
nároků, jejichž držitelem byl zemědělec ke 
dni 31. prosince 2013 v rámci režimu 
jednotné platby v souladu s nařízením 
(ES) č. 73/2009.

deleted

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, 
čl. 53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 73/2009 za předpokladu, 
že členský stát rozhodne nepoužít v 
příslušných odvětvích nepovinnou 
podporu vázanou na produkci podle hlavy 
IV tohoto nařízení.
Pro účely prvního pododstavce se má za 
to, že zemědělec je držitelem platebních 
nároků ke dni 31. prosince 2013, pokud 
platební nároky byly tomuto zemědělci 
přiznány nebo na něj byly trvale 
převedeny do uvedeného data.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 
2 je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou 
platebních nároků, včetně zvláštních 
nároků, jejichž držitelem byl zemědělec ke 
dni 31. prosince 2013 v rámci režimu 
jednotné platby v souladu s nařízením 
(ES) č. 73/2009.

deleted

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, 
čl. 53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 73/2009 za předpokladu, 
že členský stát rozhodne nepoužít v 
příslušných odvětvích nepovinnou 
podporu vázanou na produkci podle hlavy 
IV tohoto nařízení.
Pro účely prvního pododstavce se má za 
to, že zemědělec je držitelem platebních 
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nároků ke dni 31. prosince 2013, pokud 
platební nároky byly tomuto zemědělci 
přiznány nebo na něj byly trvale 
převedeny do uvedeného data.

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 
2 je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou 
platebních nároků, včetně zvláštních 
nároků, jejichž držitelem byl zemědělec ke 
dni 31. prosince 2013 v rámci režimu 
jednotné platby v souladu s nařízením 
(ES) č. 73/2009.

deleted

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009.

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, mohou použít část 
stropu, která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce může zvýšit o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009.

Or. en

Odůvodnění

Podpora na hektar musí být i nadále ponechána na uvážení členských států, a odrážet tak 
rozdíly v jednotlivých typech zemědělských činností.

Pozměňovací návrh 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009.

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, které
zemědělec aktivoval v roce 2013 v rámci 
režimu jednotné platby v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009. Za tím účelem 
se vnitrostátní nebo regionální jednotková 
hodnota každého platebního nároku 
dotyčného zemědělce zvýší o část rozdílu 
mezi celkovou hodnotou platebních nároků 
v režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, které
zemědělec aktivoval v roce 2013 v rámci 
režimu jednotné platby v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009.

Or. it

Pozměňovací návrh 1071
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
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nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009.

nároků, včetně zvláštních nároků, o jejichž
aktivaci zemědělec požádal v roce 2013 v 
rámci režimu jednotné platby v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009. Za tím účelem 
se vnitrostátní nebo regionální jednotková 
hodnota každého platebního nároku 
dotyčného zemědělce zvýší o část rozdílu 
mezi celkovou hodnotou platebních nároků 
v režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, o jejichž
aktivaci zemědělec požádal v roce 2013 v 
rámci režimu jednotné platby v souladu s 
nařízením (ES) č. 73/2009.

Or. fr

Odůvodnění

Sbližování plateb je nutné uplatňovat u zemědělců, kteří aktivovali své nároky v roce 2013. 
Mezi zemědělci, kteří aktivovali své nároky v roce 2013, a zemědělskými podniky, které byly 
držiteli těchto nároků ke dni 31. prosince 2013, mohou existovat rozdíly.

Pozměňovací návrh 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci stávajícího režimu 
jednotné platby v souladu s nařízením (ES) 
č. 73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
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nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009.

nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků 
v novém režimu jednotné platby 
vypočtenou podle odstavce 2 a celkovou 
hodnotou platebních nároků, včetně 
zvláštních nároků, jejichž držitelem byl 
zemědělec ke dni 31. prosince 2013 v 
rámci stávajícího režimu jednotné platby v 
souladu s nařízením (ES) č. 73/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 

3. Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v odstavci 2, použijí část stropu, 
která zůstává po použití uvedeného 
odstavce, ke zvýšení hodnoty platebních 
nároků v případech, kdy celková hodnota 
platebních nároků zemědělce v režimu 
základní platby vypočtená podle odstavce 2 
je nižší než celková hodnota platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. Za tím účelem se vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota 
každého platebního nároku dotyčného 
zemědělce zvýší o část rozdílu mezi 
celkovou hodnotou platebních nároků v 
režimu základní platby vypočtenou podle 
odstavce 2 a celkovou hodnotou platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, jejichž 
držitelem byl zemědělec ke dni 31. 
prosince 2013 v rámci režimu jednotné 
platby v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009. To by mělo platit rovněž pro 
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73/2009. drobné zemědělce, jelikož vytvářejí 
přínosy v oblasti životního prostředí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, případně na regionální 
úrovni, rozhodnou o každoročních 
úpravách prováděných v oblasti nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, případně na regionální 
úrovni, rozhodnou o každoročních 
úpravách prováděných v oblasti nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zvýšit vnitrostátní 



AM\907854CS.doc 77/164 PE492.793v01-00

CS

strop uvedený v čl. 33 odst. 1, aby mohly 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií upřednostnit příjemce vybrané na 
celostátní úrovni, kteří odpovídají definici 
aktivních zemědělců. Toto rozhodnutí 
oznámí Komisi do 1. srpna 2013.

Or. it

Pozměňovací návrh 1077
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, 
čl. 53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 73/2009 za předpokladu, 
že členský stát rozhodne nepoužít v 
příslušných odvětvích nepovinnou 
podporu vázanou na produkci podle hlavy 
IV tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, čl.
53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. 73/2009 za předpokladu, že členský 
stát rozhodne nepoužít v příslušných 
odvětvích nepovinnou podporu vázanou na 

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, čl. 
53 odst. 1, čl. 68 odst. 1 písm. b) a 
v kalendářním roce 2010 podle článku 
132 nařízení (ES) č. 73/2009 za 
předpokladu, že členský stát rozhodne 
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produkci podle hlavy IV tohoto nařízení. nepoužít v příslušných odvětvích 
nepovinnou podporu vázanou na produkci 
podle hlavy IV tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, čl. 
53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. 73/2009 za předpokladu, že členský 
stát rozhodne nepoužít v příslušných 
odvětvích nepovinnou podporu vázanou na 
produkci podle hlavy IV tohoto nařízení.

Pro výpočet zvýšení může členský stát vzít 
také v úvahu podporu poskytnutou v 
kalendářním roce 2013 podle článku 52, čl. 
53 odst. 1 a čl. 68 odst. 1 písm. b) a 
v kalendářním roce 2010 podle článku 
132 nařízení (ES) č. 73/2009 za 
předpokladu, že členský stát rozhodne 
nepoužít v příslušných odvětvích 
nepovinnou podporu vázanou na produkci 
podle hlavy IV tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se má za 
to, že zemědělec je držitelem platebních 
nároků ke dni 31. prosince 2013, pokud 
platební nároky byly tomuto zemědělci 
přiznány nebo na něj byly trvale 
převedeny do uvedeného data.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet hodnoty nároků členské státy, 
které při výpočtu nárůstu uvedeného 
v odstavci 3) uplatnily režim jednotné 
platby na plochu, mohou v rámci režimu 
jednotné platby na plochu zohlednit 
celkovou hodnotu na hektar, oddělené 
platby (2011) nebo (2012) nebo (2013), 
zvláštní podporu podle čl. 68 odst. 1 písm. 
c) pro své zemědělce v roce 2012 nebo 
2013 a doplňkové vnitrostátní přímé 
platby v roce 2010 nebo 2013, nebo 
mohou stanovit různé jednotkové hodnoty 
platebních nároků na hektary orné půdy, 
travních porostů a rozsáhlých travních 
porostů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet hodnoty nároků členské státy, 
které při výpočtu nárůstu uvedeného 
v odstavci 3) uplatnily režim jednotné 
platby na plochu, mohou v rámci režimu 
jednotné platby na plochu zohlednit 
celkovou hodnotu na hektar, oddělené 
platby (2011) nebo (2012) nebo (2013), 
zvláštní podporu podle čl. 68 odst. 1 písm. 
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c) pro své zemědělce v roce 2012 nebo 
2013 a doplňkové vnitrostátní přímé 
platby v roce 2010 nebo 2013, nebo 
mohou stanovit různé jednotkové hodnoty 
platebních nároků na hektary orné půdy, 
travních porostů a rozsáhlých travních 
porostů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet hodnoty nároků členské státy, 
které při výpočtu nárůstu uvedeného 
v odstavci 3) uplatnily režim jednotné 
platby na plochu, mohou v rámci režimu 
jednotné platby na plochu zohlednit 
celkovou hodnotu na hektar, oddělené 
platby, zvláštní podporu podle čl. 68 odst. 
1 písm. c) pro jejich zemědělce v roce 
2012 nebo 2013 a doplňkové vnitrostátní 
přímé platby v roce 2010 nebo 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které uplatnily režim 
jednotné platby na plochu a jež využívají 
možnosti stanovené v odstavci 2, použijí 
na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií část stropu, 
která zbude po uplatnění odstavce na 
zvýšení hodnoty nároků určených 
zemědělcům, kteří v roce 2012 obdrželi 
doplňkové vnitrostátní přímé platby nebo 
oddělené platby.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které uplatňují režim jednotné platby na plochu, by také měly mít možnost 
rozrůznit hodnotu plateb mezi zemědělci, podobně jako členské státy s historickým režimem 
jednotných plateb.

Pozměňovací návrh 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V rozporu s čl. 22 odst. 3 se mohou 
členské státy rozhodnout upravit výpočet 
uvedený v čl. 22 odst. 3 bez ohledu na 
zvláštní nároky, které měl zemědělec dne 
31. prosince 2013. Členské státy, jež 
využívají stávající čl. 22 odst. 3a, mohou 
rovněž navýšit jednotkovou hodnotu 
platebních nároků zemědělců, kteří 
aktivovali zvláštní nároky v roce 2013. 
Nárůst by neměl být vyšší, než je částka 
odpovídající základní platbě, kterou 
zemědělec obdržel na základě zvláštních 
platebních nároků v roce 2013. Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů schválí 
pravidla pro výši dostupného maxima po 
uplatnění čl. 22 odst. 2, pokud členský stát 
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uplatní čl. 22 odst. 3 a čl. 22 odst. 3a, pro 
výši nárůstu jednotkové hodnoty 
platebního nároku, pro převody 
a požadované minimální činnosti, jež 
musí zemědělec dodržovat s cílem získat 
zvýšenou hodnotu platebního nároku 
podle současného čl. 22 odst. 3a. Čl. 22 
odst. 5 a čl. 22 odst. 6 se na čl. 22 odst. 3a 
použijí obdobně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Milan Zver

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) mohou se lišit v závislosti na využití 
půdy;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Členské státy, které se podle čl. 18 
odst. 1 a čl. 18 odst. 2 rozhodnou 
ponechat si stávající platební nároky, 
mohou rozhodnout, že hodnotu platebních 
nároků v držení zemědělce vypočtou jako 
jednotnou hodnotu jednotlivých 
platebních nároků nebo ji získají úpravou 
hodnoty stávajících platebních nároků.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy, které používají regionální model a rozhodnou se ponechat si stávající platební 
nároky, by měly mít rovněž možnost přejít k paušálu v souladu se svými předešlými 
rozhodnutími.

Pozměňovací návrh 1088
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Výše přímé podpory na hektar
v členském státě by se měla postupně 
sjednocovat využitím stejného 
mechanismu, jaký byl využit pro 
sbližování podpor členských států.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci tak budou moci využít delšího období pro přizpůsobení.

Pozměňovací návrh 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
mohou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1090
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
mohou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora na hektar musí být i nadále ponechána na uvážení členských států, a odrážet tak 
rozdíly v jednotlivých druzích zemědělství.

Pozměňovací návrh 1091
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou
jednotkovou hodnotu.

5. Od roku určeného členským státem 
a schváleného Komisí budou veškeré 
platební nároky v členském státě, nebo 
v případě použití článku 20 v regionu, 
upraveny na jednotnější jednotkovou 
hodnotu; s náležitým ohledem na dopad 
v každém členském státě a potřebu 
vyhnout se mimořádnému narušení 
produkční kapacity zemědělství 
v členském státě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2021
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu:

a) jednotnou jednotkovou hodnotu podle 
čl. 22 odst. 1
b) jednotkovou hodnotu, která se 
odchyluje od průměrné jednotkové 
hodnoty maximálně o 50 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2021
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, buď jednotnou 
jednotkovou hodnotu uvedenou v čl. 22 
odst. 1, nebo hodnotu, jež se odchyluje od 
průměrné hodnoty o určité procento, jak 
je stanoveno v čl. 22 odst. 1. 

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by měly mít určitý prostor pro určení rychlosti a koncového bodu reformy. 
Tento pozměňovací návrh usiluje o uplatnění metody pro sbližování členských států u přímých 
plateb.
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Pozměňovací návrh 1094
Milan Zver

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2021 
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu. Aniž by byl dotčen 
předchozí odstavec, v případě uplatnění čl. 
22 odst. 1 pododstavce 2 veškeré platební 
nároky v členském státě nebo v regionu 
budou mít jednotnou jednotkovou 
hodnotu pro ornou půdu, travné porosty 
a trvalé pastviny.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by si měly zachovat možnost mít různé platby na hektar pro ornou půdu a trvalé 
travné porosty, jako tomu je v případě článku 49 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

Pozměňovací návrh 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2021
by měly mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2021
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Jednou z důležitých součástí úspěšného přechodu k regionálnímu modelu je poskytnutí 
dostatečného času zemědělcům, kteří tak budou moci přizpůsobit své obchodní modely 
a činnosti nové situaci, pokud jde o jejich platební nároky, a to zejména v případech, kdy 
dojde k výraznému přerozdělení v odvětvích a modelech produkce. Na základě zkušenosti 
z členských států, kde již k přechodu došlo, pětileté období navrhované Komisí není 
dostatečně dlouhé.

Pozměňovací návrh 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou
jednotkovou hodnotu.

5. Členské státy dokončí proces sbližování 
platebních nároků nejpozději do roku 
2022.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2023
budou veškeré platební nároky v členském 
státě, nebo v případě použití článku 20 
v regionu, upraveny na minimální 90% 
hodnotu nároků v tomto členském státě 
nebo regionu.

Or. es

Odůvodnění

Proces vnitřního sbližování příjemců podpory musí být omezenější a postupnější. Lhůta pro 
dosažení konvergence by proto měla být prodloužena, aby členské státy nebo regiony 
nemusely uplatňovat do roku 2019 paušál, ale místo toho byly nuceny dosáhnout minimálního 
cíle konvergence.

Pozměňovací návrh 1099
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Do 10 let od roku, kdy bude toto 
nařízení provedeno, budou mít veškeré 
platební nároky v členském státě, nebo 
v případě použití článku 20 v regionu, 
jednotnou jednotkovou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1100
Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2024
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2024
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Pro paušální platby by mělo být stanoveno desetileté přechodné období.

Pozměňovací návrh 1102
Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2024
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
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článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2028
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1104
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu: a) jednotnou 
jednotkovou hodnotu; nebo b) nesmí být 
nižší než 40 % průměrné jednotkové 
hodnoty a u těch, jejichž nároky se 
pohybují mezi 45 % průměrné jednotkové 
hodnoty a samotnou průměrnou 
jednotkovou hodnotou, by mělo dojít 
k postupnému navýšení směrem 
k průměrné jednotkové hodnotě. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
veškeré platební nároky v členském státě, 
nebo v případě použití článku 20 
v regionu:

a) budou mít jednotnou jednotkovou 
hodnotu;
nebo
b) se mohou odchýlit maximálně o 40 % 
od průměrné jednotkové hodnoty.

Or. it

Pozměňovací návrh 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
veškeré platební nároky v členském státě, 
nebo v případě použití článku 20 
v regionu:

a) budou mít jednotnou jednotkovou 
hodnotu; nebo

b) se mohou odchýlit maximálně o 35 % 
od průměrné jednotkové hodnoty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1107
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
veškeré platební nároky v členském státě, 
nebo v případě použití článku 20 
v regionu: a) budou mít jednotnou 
jednotkovou hodnotu; nebo b) nesmí být 
nižší než 30 % průměrné jednotkové 
hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
se veškeré platební nároky v členském 
státě, nebo v případě použití článku 20 
v regionu, přiblíží jednotné jednotkové 
hodnotě, přičemž maximální tolerovanou 
odchylkou budu dvě třetiny hodnoty 
v členském státě nebo v regionu.

Or. es

Odůvodnění

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.
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Pozměňovací návrh 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
budou veškeré platební nároky v členském 
státě, nebo v případě použití článku 20 
v regionu, upraveny na minimální 25% 
hodnotu nároků v tomto členském státě 
nebo regionu.

Or. es

Odůvodnění

Proces vnitřní konvergence mezi příjemci podpory by měl lépe odrážet navrhovanou úroveň 
konvergence mezi zeměmi, a musí proto být omezenější a postupnější. Členské státy by proto 
neměly uplatňovat do roku 2019 regionální paušál, ale místo toho by měly být nuceny 
dosáhnout minimální konvergence, která je pro tyto účely stanovena jako cíl, měla by jim být 
poskytnuta potřebná flexibilita pro využití nástrojů, jež jsou pro ně vhodné.

Pozměňovací návrh 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
budou veškeré platební nároky v členském 
státě, nebo v případě použití článku 20 
v regionu, upraveny na minimální 
procentní hodnotu nároků v tomto 
členském státě nebo regionu, kterou 
stanoví členský stát.

Or. es
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Odůvodnění

Proces vnitřní konvergence příjemců musí být omezenější a postupnější. Členské státy by 
proto neměly uplatňovat do roku 2019 paušál v rámci regionu nebo členského státu, ale místo 
toho by měly být nuceny dosáhnout minimálního cíle konvergence.

Pozměňovací návrh 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od konce finančního 
výhledu na rok podání žádosti 2019 budou
mít veškeré platební nároky v členském 
státě, nebo v případě použití článku 20 
v regionu, jednotnou jednotkovou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1112
George Lyon, Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. V případě uplatňování odstavců 2, 3 
a 5 mohou členské státy přijmout opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
platebních nároků podniku nebyly tyto 
platební nároky aktivované na konci 
přechodného období nižší o více než 70 % 
ve srovnání s platebními nároky 
aktivovanými v roce 2014.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o alternativu k pozměňovacímu návrhu zpravodaje č. 56. Tento druh opravných 
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mechanismů by měl být povolen v členských státech, dle jejich uvážení, aby se tak zamezilo 
příliš velkému redistribučnímu účinku posunu směrem k regionálnímu modelu, a to pouze 
v krajních případech, kdy by zemědělec utrpěl ztráty na platebních nárocích ve výši 70 % 
nebo více. 

Pozměňovací návrh 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. V případě uplatňování odstavců 2, 3 
a 5 členské státy přijmou opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
platebních nároků podniku nebyly tyto 
platební nároky aktivované v roce 2020 
nižší o více než 30 % ve srovnání 
s platebními nároky aktivovanými v roce 
2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. V případě uplatňování odstavců 2, 3 
a 5 mohou členské státy přijmout opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
platebních nároků podniku nebyly tyto 
platební nároky aktivované v roce 2019 
nižší o více než 30 % ve srovnání 
s platebními nároky aktivovanými v roce 
2013.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě uplatňování odstavců 2, 3 
a 5 mohou členské státy přijmout opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
prostředků na platební nároky podniku 
nebyly tyto prostředky v roce 2019 nižší 
o více než 20 % ve srovnání s rokem 2014.

Or. es

Pozměňovací návrh 1116
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě uplatňování odstavců 2, 3 
a 5 mohou členské státy přijmout opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
platebních nároků podniku nebyly tyto 
platební nároky aktivované v datu 
dohodnutém s členským státem nižší 
o více než 10 % ve srovnání s platebními 
nároky aktivovanými 31. prosince 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejpozději od roku podání žádosti 
2024 budou mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
stanovit systém pro přidělování 
jednotkových hodnot platebních nároků 
podle druhu produkce, zejména za účelem 
zohlednění rozdílů mezi výnosy na hektar 
v rámci různých druhů produkce.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 1119
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 

6. Při použití odstavců 2 a 3 mohou
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie uskutečnit kroky ke 
sbližování hodnot platebních nároků na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni. Za 
tímto účelem mohou členské státy do 1. 
srpna 2013 stanovit kroky, které mají být 
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zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

přijaty. Tyto kroky mohou zahrnovat
každoroční postupné úpravy platebních 
nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Podpora na hektar musí být i nadále ponechána na uvážení členských států, a odrážet tak 
rozdíly v jednotlivých druzích zemědělství.

Pozměňovací návrh 1120
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii.

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Pokud dne 
31. prosince 2013 neexistovaly žádné 
nároky nebo hodnota nároků dne 31. 
prosince 2013 byla nižší než vnitrostátní 
nebo regionální průměr podle čl. 22, odst. 
1, pak tyto nároky budou navýšeny, 
přičemž maximem bude 100 hektarů 
a bude se vycházet z výše dostupných 
prostředků, které jsou výsledkem snížení 
nároků, jež dne 31. prosince 2013 měly 
vyšší hodnotu než vnitrostátní nebo 
regionální průměr podle čl. 22 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech by mohlo být sbližování směrem k jednotné jednotkové hodnotě v roce 
2019 příliš náročné. Členským státům by proto měla být ponechána určitá flexibilita v tom, 
jak rychle toto sbližování provedou, aby tak bylo zabráněno ohrožení životaschopnosti většiny 
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produktivních zemědělců v členském státě.

Pozměňovací návrh 1121
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

6. Při použití odstavců 2, 3 a 5 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, přičemž bude 
brána v potaz percentuální hodnota v čl. 
22 odst. 5. Za tímto účelem stanoví členské 
státy do 1. srpna 2013 percentuální 
hodnotu a kroky, které mají být přijaty. 
Tyto kroky zahrnují každoroční postupné 
úpravy platebních nároků.  Percentuální 
hodnota a kroky budou určeny v souladu 
s objektivními a nediskriminačními kritérii, 
která by měla zahrnovat intenzitu práce.

Or. fr

Odůvodnění

Situace se v různých členských státech značně liší. Členské státy by měly mít potřebný prostor 
pro určení rychlosti a koncového bodu reformy. Měly by zároveň smět omezit ztráty 
zemědělců. Vzhledem k tomu, že intenzita práce v zemědělském podniku je důležitým 
aspektem, měla by být při těchto rozhodnutích brána v potaz.

Pozměňovací návrh 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování

6. Při použití odstavců 2, 3 a 5 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
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hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, přičemž bude 
případně brána v potaz percentuální 
hodnota uvedená v čl. 22 odst. 5. Za tímto 
účelem stanoví členské státy do 1. srpna 
2013 kroky, které mají být přijaty. Tyto 
kroky zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 31. října 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k času potřebnému pro schválení nařízení Komise by bylo pro Španělsko v praxi 
nemožné, aby oznámilo Komisi kroky, které uskutečnilo za účelem provádění nového modelu 
pomoci do 1. srpna 2013. Navrhujeme prodloužení lhůty do dne 31. prosince 2013.

Pozměňovací návrh 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 31. prosince 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

Or. es

Pozměňovací návrh 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 1. srpna 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

6. Při použití odstavců 2 a 3 uskuteční 
členské státy v souladu s obecnými 
zásadami práva Unie kroky ke sbližování 
hodnot platebních nároků na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni. Za tímto účelem 
stanoví členské státy do 31. prosince 2013 
kroky, které mají být přijaty. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
platebních nároků v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii.

Or. es

Odůvodnění

Tato lhůta nemůže být dodržena vzhledem k času, který vyžaduje postup pro tento návrh.
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Pozměňovací návrh 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s cílem týkajícím se 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
stanovených v článku 20, členské státy 
a regiony, v nichž se nachází malé 
zemědělské podniky zaměřené na chov 
dobytka, ovcí a koz, mohou těmto
odvětvím poskytnout podporu vázanou na 
produkci uvedenou v hlavě IV. Komisi 
pak musí být poskytnuty dostatečné 
základy, podle nichž může být zvýšen 
vnitrostátní strop pro prostředky 
vycházející z percentuální hodnoty, který 
členské státy mohou použít pro podporu 
vázanou na produkci, pokud budou 
dodržena ustanovení čl. 39 odst. 3.

Or. es

Odůvodnění

V případě odvětví zemědělských podniků zaměřených na chov dobytka, ovcí a koz musí být 
evropským orgánům jasně sděleno, že návrh nové SZP považujeme ve své podstatě za 
agronomický a že odvětví chovu hospodářských zvířat, které má dostávat podporu do roku 
2013, není bráno v potaz. S těmito odvětvími nebylo jednáno spravedlivě a poměrně, mělo by 
proto být nalezeno alternativní řešení, které je nevylučuje. 

Pozměňovací návrh 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na vývoj v procesu sbližování, 
mají členské státy do dne 1. srpna 2016 
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čas na přezkum konvergenčních opatření, 
která vstoupí v platnost dne 1. ledna roku 
následujícího po přezkumném procesu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na vývoj v procesu sbližování, 
mají členské státy do dne 1. srpna 2016 
čas na přezkum konvergenčních opatření, 
která vstoupí v platnost dne 1. ledna roku 
následujícího po přezkumném procesu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o předběžný přezkum konvergenčních opatření, aby tak 
mohly být provedeny veškeré potřebné změny.

Pozměňovací návrh 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na vývoj v procesu sbližování, 
mají členské státy do dne 1. srpna 2016 
čas na přezkum konvergenčních opatření, 
která vstoupí v platnost dne 1. ledna roku 
následujícího po přezkumném procesu.

Or. es
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený s cílem ověřit výsledky a provést potřebné opravy pro 
dosažení stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Sbližování členských států, pokud jde 

o hodnotu platebních nároků
1. Do konce platnosti víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 
bude přímá podpora poskytnuta 
spravedlivě v celé Unii, aby tak bylo 
dosaženo plné konvergence v oblasti 
přímé podpory příjmů pro zemědělce 
z různých členských států.
2. Pro účely cíle sbližování stanoveného 
v odstavci 1 Komise nejpozději do roku 
2012 předloží návrh určující metodu 
a harmonogram pro jeho provedení. 
Návrh stanoví dílčí fáze sbližování plateb 
na hektar s cílem dosáhnout plné 
konvergence k výše uvedenému datu. 
3. Sbližování hodnot uvedené v odstavcích 
1 a 2 by měly financovat poměrným dílem 
všechny členské státy s přímými platbami 
vyššími, než je průměr Unie.
4. Bez ohledu na konvergenci, které by 
mělo být dosaženo v souladu s odstavcem 
1, by měly být řádně zohledněny rozdíly ve 
výši mezd a v nákladech na vstupy v rámci 
členských států. Komise by měla v návrhu 
uvedeném v odstavci 2 přihlédnout 
k těmto rozdílům.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Režim jednotné platby na plochu

1. Odchylně od kapitoly 1 členské státy, 
které do 31. prosince 2013 uplatňují režim 
jednotné platby na plochu stanovený 
v hlavě V nařízení (ES) č. 73/2009, mohou 
v souladu s touto kapitolou poskytnout 
podporu zemědělcům.
2. Jednotná platba na plochu se poskytuje 
jednou za rok. Vypočte se tak, že se roční 
vnitrostátní strop stanovený podle článku 
28b vydělí zemědělskou plochou 
jednotlivých dotčených členských států 
stanovenou podle článku 28d.
3. Dotčené členské státy upozorní Komisi, 
pokud mají v úmyslu ukončit režim 
jednotné platby na plochu do 1. srpna 
roku jeho provádění. Po ukončení režimu 
jednotné platby na plochu bude v souladu 
s příslušnými pravidly a právními předpisy 
Unie uplatněn režim základní platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
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1. Členské státy, které uplatňují 
regionální model v souladu s nařízením 
(ES) č. 73/2009, mohou zemědělcům 
jednou za rok poskytnout odškodnění za 
zrušení příspěvku ve výši 5000 EUR, 
k němuž došlo v rámci modulace. U 
malých a středních zemědělských podniků 
navíc může tato částka být navýšena.
2. Pro financování dodatečné částky 
uvedené v odstavci 1 se členské státy 
mohou do 1. srpna (xx) rozhodnout, že 
využijí až 5 % vnitrostátního stropu 
uvedeného v příloze II. Celková výše 
podpory pro malé zemědělské podniky 
(hlava V) a dodatečná částka uvedená 
v tomto článku by neměly být vyšší než 
10 % vnitrostátního stropu členského 
státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1133
Seán Kelly

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
1. Odchylně od článku 22 členské státy 
mohou zaokrouhlit hodnotu platebních 
nároků na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni, aby se jednotková hodnota nároků 
částečně, avšak ne zcela, přesunula 
směrem k jednotným vnitrostátním nebo 
regionálním hodnotám od roku podání 
žádosti 2019. Použitá konvergenční 
metoda musí alespoň upravit hodnotu 
nároků pod úroveň 90 % průměru, 
a vyplnit tak třetinu mezery mezi jejich 
počáteční úrovní, jak je popsáno v níže 
uvedeném odstavci 3, a touto úrovní. Toto 
sbližování bude financováno snížením 
hodnoty nároků přesahujících vnitrostátní 
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nebo regionální průměr.
2. Při uplatnění odstavce 1 členské státy 
jednající v souladu s všeobecnými 
zásadami práva Unie stanoví kroky, které 
by měly být uskutečněny do 1. srpna 2013. 
Tyto kroky zahrnují každoroční postupné 
úpravy platebních nároků v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii.
Kroky uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
3. Členské státy, které uplatňují odstavec 
1, vypočítají počáteční celkovou hodnotu 
platebních nároků pro jednotlivé 
zemědělce z celkové hodnoty platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, které 
měl zemědělec v držení dne 31. prosince 
2013 v rámci režimu jednotné platby 
v souladu s nařízením (ES) č. 73/2009. 
Celková hodnota platebních nároků 
přidělených zemědělci bude snížena 
o percentuální rozdíl mezi vnitrostátním 
stropem v příloze VIII nařízení (ES) 
č. 73/2009 a vnitrostátním stropem podle 
článků 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení částky stanoveného 
v čl. 23 odst. 1. Jednotková hodnota 
nároků zemědělce bude vypočtena tak, že 
celková hodnota stanovená tímto článkem 
bude vydělena počtem platebních nároků, 
které byly jemu nebo jí přiděleny 
v souladu s čl. 21 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je stanovit částečnou, nikoli plnou konvergenci, a zmírnit tak 
dopad návrhu konvergence k jednotnému paušálu do roku 2019.  Odstavec 1 umožňuje 
zaokrouhlení.  Odstavec 2 stanoví kroky a harmonogram.  Odstavec 3 se zabývá výpočtem 
počátečních nároků v roce 2014 a vztahuje je k hodnotám na konci roku 2013, přičemž 
upravuje snížení ročního stropu a jakoukoli změnu v oblasti.
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Pozměňovací návrh 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
1. Nehledě na článek 22 mohou členské 
státy upravit hodnotu platebních nároků 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
aby se jednotková hodnota nároků do 
určité míry přesunula směrem 
k jednotným vnitrostátním nebo 
regionálním hodnotám od roku podání 
žádosti 2019.
2. Při uplatnění předchozího odstavce 
členské státy jednající v souladu 
s všeobecnými zásadami práva Unie 
stanoví kroky, které by měly být 
uskutečněny do 1. srpna 2013. Tyto kroky 
zahrnují každoroční postupné úpravy 
hodnoty platebních nároků v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii.
3. Členské státy, které se rozhodnou 
uplatňovat odstavec 1 tohoto článku, 
vypočítají počáteční celkovou hodnotu 
platebních nároků na základě celkové 
hodnoty platebních nároků, včetně 
zvláštních nároků, které měl zemědělec 
v držení dne 31. prosince 2013 v rámci 
režimu jednotné platby v souladu 
s nařízením (ES) č. 73/2009. Celková 
hodnota platebních nároků přidělených 
zemědělci bude snížena poměrně k rozdílu 
mezi vnitrostátním stropem v příloze VIII 
nařízení (ES) č. 73/2009 a vnitrostátním 
stropem podle článků 19 nebo 20 po 
uplatnění lineárního percentuálního 
snížení stanoveného v čl. 23 odst. 1. 
Celková hodnota platebních nároků 
přidělená každému zemědělci bude 
vypočtena tak, že celková hodnota 
uvedená v ustanoveních tohoto článku 
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bude vydělena počtem platebních nároků, 
které byly jemu nebo jí přiděleny 
v souladu s čl. 21 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

V členských státech, které stále používají historické referenční údaje a jejichž zemědělská 
činnost má velmi různé podoby, by přerozdělení prostředků mezi příjemci a odvětvími, které 
zahrnuje nový model podpory, mohlo mít výrazný dopad na ekonomickou životaschopnost 
zemědělských podniků. Jsme proto přesvědčeni, že sbližování hodnot mezi příjemci musí být 
postupnější a omezenější.

Pozměňovací návrh 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
1. Odchylně od článku 22 mohou členské 
státy zvolit cestu částečné konvergence 
s cílem postupně se přesunout 
k zaokrouhlování hodnoty platebních 
nároků prostřednictvím jejich jednotné 
jednotkové hodnoty stanovené na 
vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni, jak 
je uvedeno v čl. 22 odst. 5.
2. Členské státy využívající možnosti 
uvedené v odstavci 1 určí postupnou 
kompenzaci hodnoty různých platebních 
nároků, jež má zemědělec v držení v roce 
2013, v souladu s objektivními 
a nediskriminačními kritérii, přičemž 
budou poměrně přiděleny ztráty a zisky 
mezi zemědělci, kteří mají v držení 
platební nároky, a bude se vycházet 
z hodnoty platebních nároků.
3. Členské státy využívající možnosti 
uvedené v odstavci 1 stanoví „vnitrostátní 
plán pro sblížení základních platebních 
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nároků“, v němž definují kritéria pro 
kompenzaci hodnoty nároků, která bude 
uplatňována jednou za rok. Vnitrostátní 
konvergenční plán může určit maximální 
strop pro roční platební nároky.  
Odpovídající úspory budou použity pro 
urychlení procesu sbližování platebních 
nároků s hodnotou nižší, než je jednotná 
jednotková hodnota stanovená v čl. 22 
odst. 5.
4. Finanční prostředky použité na proces 
sbližování by měly být ve výši alespoň 
40 % vnitrostátního nebo regionálního 
stropu, jak je stanoveno v článku 19 nebo 
20 po uplatnění lineárního snížení podle 
čl. 23 odst. 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22b
Strop pro režim jednotné platby na plochu
1. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
vnitrostátní strop pro režim jednotné 
platby na plochu tak, že odečte od ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II roční částky, které se stanoví 
v souladu s články 33, 35, 37 a 39. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.
2. Pro každý členský stát a každý rok se 
celková výše plateb v rámci režimu 
jednotné platby na plochu rovná 
příslušnému vnitrostátnímu stropu, který 
Komise přijala podle odstavce 1.



AM\907854CS.doc 111/164 PE492.793v01-00

CS

3. V případě změny stropu, který Komise 
přijala podle odstavce 1, oproti 
předchozímu roku nebo v případě, že 
v daném roce jednotné platby na plochu 
přesáhly strop, jenž Komise přijala podle 
odstavce 1, musí členský stát lineárně 
snížit nebo zvýšit vnitrostátní částku na 
hektar platnou v tomto členském státě, 
aby zajistil soulad s odstavcem 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Článek 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22c 
Plocha v režimu jednotné platby na 

plochu
1. Zemědělská plocha členského státu 
v režimu jednotné platby na plochu bude 
součástí jeho zemědělsky využité plochy.
2. Pro účely této kapitoly se „zemědělsky 
využitou plochou“ rozumí celková plocha 
v hektarech, na níž lze poskytnout 
podporu, jak stanoví čl. 25 odst. 2 a 3. 
3. S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností musí zemědělec 
hektary, na něž lze podle odstavce 2 
poskytnout podporu, disponovat ke dni 
stanovenému členským státem a toto 
datum nesmí být pozdější než datum 
stanovené v uvedeném členském státě pro 
změnu žádosti o podporu podle čl. 73 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 22 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22d
Vnitřní sbližování

1. Odchylně od článku 22 členské státy 
mohou zaokrouhlit hodnotu platebních 
nároků na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni, aby se jednotková hodnota nároků 
částečně, avšak ne zcela, přesunula 
směrem k jednotným vnitrostátním nebo 
regionálním hodnotám od roku podání 
žádosti 2019. Použitá konvergenční 
metoda musí alespoň upravit hodnotu 
nároků pod úroveň 90 % průměru, 
a vyplnit tak třetinu mezery mezi jejich 
počáteční úrovní, jak je popsáno v níže 
uvedeném odstavci 3, a touto úrovní. Toto 
sbližování bude financováno snížením 
hodnoty nároků přesahujících vnitrostátní 
nebo regionální průměr.
2. Při uplatnění odstavce 1 členské státy 
jednající v souladu s všeobecnými 
zásadami práva Unie stanoví kroky, které 
by měly být uskutečněny do 1. srpna 2013. 
Tyto kroky zahrnují každoroční postupné 
úpravy platebních nároků v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii.
Kroky uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
3. Členské státy, které uplatňují odstavec 
1, vypočítají počáteční celkovou hodnotu 
platebních nároků pro jednotlivé 
zemědělce z celkové hodnoty platebních 
nároků, včetně zvláštních nároků, které 
měl zemědělec v držení dne 31. prosince 
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2013 v rámci režimu jednotné platby 
v souladu s nařízením (ES) č. 73/2009. 
Celková hodnota platebních nároků 
přidělených zemědělci bude snížena 
o percentuální rozdíl mezi vnitrostátním 
stropem v příloze VIII nařízení (ES) č. 
73/2009 a vnitrostátním stropem podle 
článků 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení na částky stanoveného 
v čl. 23 odst. 1. Jednotková hodnota 
nároků zemědělce bude vypočtena tak, že 
celková hodnota stanovená tímto článkem 
bude vydělena počtem platebních nároků, 
které byly jemu nebo jí přiděleny 
v souladu s čl. 21 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát může na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni zřídit vnitrostátní 
rezervu.  Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát může na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni zřídit vnitrostátní 
rezervu.  Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy mohou členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby přistoupit k lineárnímu procentnímu 
snížení stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Uplatnění 
alternativního mechanismu k lineárnímu
snížení je v oprávněných případech na 
uvážení členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví výši platebních 
nároků z vnitrostátní rezervy v souladu 
s objektivními kritérii a takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení se zemědělci a aby se zabránilo 
narušení trhu a hospodářské soutěže.

3. Členské státy stanoví výši základních 
platebních nároků a plateb podle kapitoly 
2, čl. 29, 30, 31 a 32 tohoto nařízení 
z vnitrostátní rezervy v souladu 
s objektivními kritérii a takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno rovné 
zacházení se zemědělci a aby se zabránilo 
narušení trhu a hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby a plateb podle kapitoly 2, čl. 29, 30, 
31 a 32 tohoto nařízení k lineárnímu 
procentnímu snížení stropu režimu 
základní platby na vnitrostátní úrovni. Toto 
snížení nesmí být vyšší než 3 % 
s výjimkou případu, kdy je to nutné pro 
potřeby přiznání platebních nároků podle 
odstavce 4 pro rok 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1144
James Nicholson, Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Členské státy případně 
na regionální úrovni určí míru snížení pro 
rok 2014 a v případě potřeby mohou 
uplatnit další snížení v dalších letech.

Or. en

Odůvodnění

Uplatněná míra snížení pro financování vnitrostátní rezervy by měla být stanovena členskými 
státy a regiony.

Pozměňovací návrh 1145
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Členské státy určí 
míru snížení pro rok 2014 a v případě 
potřeby mohou uplatnit další snížení 
v dalších letech.

Or. en
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Odůvodnění

Snížení ve vnitrostátní rezervě by mělo odpovídat poptávce spíše než být omezeno libovolným 
percentuálním podílem, zároveň by mělo být uvedeno ustanovení o uspokojení poptávky 
v dalších letech.

Pozměňovací návrh 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
v roce 2014 vyšší než 5 % s výjimkou 
případu, kdy je to nutné pro potřeby 
přiznání platebních nároků podle odstavce 
4. Od finančního roku 2015 mohou 
členské státy každoročně stanovit strop 
snížení na základě potřeb přiznání 
platebních nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1147
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
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stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
v roce 2014 vyšší než 3 % s výjimkou 
případu, kdy je to nutné pro potřeby 
přiznání platebních nároků podle odstavce 
4. V následujících letech mohou členské 
státy každoročně stanovit strop snížení na 
základě potřeb přiznání platebních 
nároků.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu 
základní platby k lineárnímu procentnímu 
snížení stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. V prvním roce uplatňování režimu 
základní platby každý členský stát zřídí 
vnitrostátní rezervu. Za tímto účelem 
přistoupí členské státy k lineárnímu 
procentnímu snížení stropu režimu 
základní platby na vnitrostátní úrovni 
s cílem vytvořit vnitrostátní rezervu. Toto 
snížení nesmí být v roce 2014 vyšší než 
3 % s výjimkou případu, kdy je to nutné 
pro potřeby přiznání platebních nároků 
podle odstavce 4 pro rok 2014.
V následujících letech mohou členské 
státy každoročně stanovit strop snížení na 
základě potřeb přiznání platebních 
nároků.

Or. en

Odůvodnění

S přechodem k regionálnímu modelu vnitrostátní rezerva nebude po prvním roce provádění 
nutně zapotřebí.  Členské státy by měly mít možnost zvolit percentuální podíl, který co nejvíce 
odpovídá jejich potřebám, včetně 0 % v případě, že není zapotřebí žádná hodnota.
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Pozměňovací návrh 1149
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát, nebo v případě 
uplatnění čl. 6 odst. 2a každý region, zřídí 
vnitrostátní rezervu.  Za účelem vytvoření 
této vnitrostátní rezervy přistoupí členské 
státy v prvním roce uplatňování režimu 
základní platby k lineárnímu procentnímu 
snížení stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.
Členské státy nebo regiony mohou každý 
rok přistoupit k lineárnímu procentnímu 
snížení stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni 
s cílem financovat vnitrostátní rezervu. 
Úroveň ročního snížení může být určena 
členským státem nebo regionem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
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to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 5aa pro rok 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zvýšit 
vnitrostátní stropy uvedené v čl. 33 odst. 1 
a v čl. 35 odst. 1, aby mohly podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
a na základě sociálního, ekonomického, 
environmentálního a krajinného významu 
plodin upřednostnit příjemce vybrané na 
vnitrostátní úrovni, kteří naplňují definici 
aktivních zemědělců. Toto rozhodnutí 
oznámí Komisi do 1. srpna 2013.

Or. it

Pozměňovací návrh 1152
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.

vypouští se

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
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neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti 
právnickou osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.

vypouští se

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti 
právnickou osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
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právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.

vypouští se

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti 
právnickou osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.

vypouští se

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti 
právnickou osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy mohou na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni použít vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
prioritně novým účastníkům a mladým 
zemědělcům, kteří zahajují zemědělskou 
činnost.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní rezerva by neměla být omezena pouze na mladé zemědělce, ale měla by být 
určena i pro nové účastníky v zemědělství.

Pozměňovací návrh 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy mohou vnitrostátní 
rezervu použít k přiznání platebních nároků 
prioritně mladým zemědělcům, 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 nepovinné.
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Pozměňovací návrh 1159
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání základních platebních nároků 
a plateb podle kapitoly 2, čl. 29, 30, 31 
a 32 tohoto nařízení prioritně mladým 
zemědělcům a novým účastníkům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům a novým 
zemědělcům, kteří zahajují zemědělskou 
činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
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k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům a novým 
účastníkům, kteří zahajují zemědělskou 
činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1162
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
novým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti právnickou 

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci nebo novými 
zemědělci, kteří zahajují zemědělskou 
činnost“ rozumí zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v čl. 36 odst. 2 
a během pěti let předcházejících zahájení 
nové zemědělské činnosti neprovozovali 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet ani nevykonávali kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost. V případě právnické 
osoby nesmějí fyzické osoby, které 
vykonávají kontrolu nad právnickou osobu, 
po dobu pěti let před zahájením 
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osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

zemědělské činnosti právnickou osobou 
provozovat jakoukoliv zemědělskou 
činnost svým jménem a na svůj účet nebo 
vykonávat kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti právnickou 
osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci nebo novými 
účastníky, kteří zahajují zemědělskou 
činnost“ rozumí zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v čl. 36 odst. 2 
a případně během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti právnickou 
osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1165
Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce se 
„mladými zemědělci, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří splňují podmínky stanovené v čl. 36 
odst. 2 a během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost. V 
případě právnické osoby nesmějí fyzické 
osoby, které vykonávají kontrolu nad 
právnickou osobu, po dobu pěti let před 
zahájením zemědělské činnosti právnickou 
osobou provozovat jakoukoliv 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet nebo vykonávat kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost.

Pro účely prvního pododstavce se „novými
zemědělci, kteří zahajují zemědělskou 
činnost“ rozumí zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v čl. 36 odst. 2 
a během pěti let předcházejících zahájení 
nové zemědělské činnosti neprovozovali 
zemědělskou činnost svým jménem a na 
svůj účet ani nevykonávali kontrolu nad 
právnickou osobou provozující 
zemědělskou činnost. V případě právnické 
osoby nesmějí fyzické osoby, které 
vykonávají kontrolu nad právnickou osobu, 
po dobu pěti let před zahájením 
zemědělské činnosti právnickou osobou 
provozovat jakoukoliv zemědělskou 
činnost svým jménem a na svůj účet nebo 
vykonávat kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1166
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou určit další objektivní 
kritéria pro nové účastníky v zemědělství 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. u) nařízení 
(EU) č. [..] [rozvoj venkova] s cílem stát se 
způsobilými pro nároky z vnitrostátní 
rezervy. 

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že vnitrostátní rezerva bude vhodně přidělena skutečným mladým 
zemědělcům, kteří začínají zemědělskou činnost, je zapotřebí, aby byla mezi kvalifikační 
kritéria zahrnuta určitá objektivní kritéria, jako je kvalifikace a možná omezení v oblasti 
příjmů.

Pozměňovací návrh 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou určit další objektivní 
kritéria pro nové účastníky v zemědělství 
v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. u) nařízení 
(EU) č. [..] [rozvoj venkova] s cílem stát se 
způsobilými pro nároky z vnitrostátní 
rezervy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu na přidělení platebních nároků 
aktivním zemědělcům, kteří nesplňují 
podmínky čl. 21 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby:

Netýká se českého znění.

Or. es

Pozměňovací návrh 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
rezervu, aby:

5. Členské státy mohou použít vnitrostátní 
nebo regionální rezervu k tomu, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
aby nedocházelo k opouštění půdy a/nebo 
aby se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
aby nedocházelo k opouštění půdy a/nebo 
aby se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
aby nedocházelo k opouštění půdy a/nebo 
aby se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Juozas Imbrasas
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
aby nedocházelo k opouštění půdy a/nebo 
aby se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, aby nedocházelo k opouštění 
půdy a/nebo aby se zemědělcům 
kompenzovaly zvláštní nevýhody 
v uvedených oblastech;

Or. lv

Pozměňovací návrh 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům a) přiznaly platební nároky novým 
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v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

účastníkům v zemědělství, kteří zahajují 
zemědělskou činnost po 15. květnu 2014. 
Pro účely odst. 5 písm. b) bod i) se 
„novými účastníky, kteří zahajují 
zemědělskou činnost“ rozumí zemědělci, 
kteří během pěti let předcházejících 
zahájení nové zemědělské činnosti 
neprovozovali zemědělskou činnost svým 
jménem a na svůj účet ani nevykonávali 
kontrolu nad právnickou osobou 
provozující zemědělskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
programy rozvoje, aby nedocházelo 
k opouštění půdy a/nebo aby se 
zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1178
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 

a) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech, na něž se vztahují 
restrukturalizační programy a/nebo 
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programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

programy rozvoje v souvislosti s nějakou 
formou veřejné intervence, nebo 
v oblastech se zvláštním kulturním 
dědictvím nebo krajinným významem 
(např. tradiční sady, které jsou hodnotné i 
z hlediska životního prostředí), aby 
nedocházelo k opouštění půdy a/nebo aby 
se zemědělcům kompenzovaly zvláštní 
nevýhody v uvedených oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 1179
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zahájili svou zemědělskou činnost 
v období pěti let předcházejících roku, kdy 
jim byly přiznány nároky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zahajují zemědělskou činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1181
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zahajují zemědělskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zahajují zemědělskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky mladým 
zemědělcům nebo zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1184
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platby zemědělcům, kteří 
zahajují zemědělskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zahajují zemědělskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům 
v oblastech přenechaných pro pěstování 
významných plodin, které spadají do 
specifických programů zaměřených na 
ochranu, jež stanovují pravidla pro 
diverzifikaci, rejuvenaci nebo konverzi 
plodin. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 1187
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří v roce 2011 splňují podmínky čl. 4 
odst. 1 písm. c) a článku 9 a jsou 
aktivními zemědělci, kteří však neměli 
v držení nebo nevyužili platební nároky 
podle předchozího režimu jednotné platby. 
Bude se tak dít v souladu s objektivními 
kritérii a takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení se zemědělci 
a aby se zabránilo narušení trhu 
a hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří si pronajali nebo koupili pozemek, 
který v předchozích dvou letech nebyl 
přiznán v souladu s čl. 26 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1189
Juozas Imbrasas
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří si pronajali nebo koupili pozemek, 
který v předchozích dvou letech nebyl 
ohlášen v souladu s čl. 26 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1190
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří se nacházejí ve zvláštní situaci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1191
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří se nacházejí ve zvláštní situaci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1192
Alyn Smith
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) Během prvního roku uplatňování 
režimu základní platby mohou členské 
státy nebo regiony použít vnitrostátní 
rezervu k přiznání platebních nároků 
zemědělcům, kteří se ocitli ve zvláštní 
situaci v důsledku přechodu k režimu 
základní platby, a učiní tak podle 
objektivních kritérií a tak, aby bylo 
zajištěno rovné zacházení se zemědělci 
a zabránilo se narušení trhu 
a hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lineárně zvýšily hodnotu platebních 
nároků v režimu základní platby na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, jestliže 
vnitrostátní rezerva překročí 3 % 
v kterémkoli daném roce a pokud zůstane 
k dispozici dostatečná částka pro přiznání 
nároků podle odstavce 4, písmene a) tohoto 
odstavce a podle odstavce 7.

b) lineárně zvýšily hodnotu platebních 
nároků v režimu základní platby na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, pokud 
zůstane k dispozici dostatečná částka pro 
přiznání nároků podle odstavce 4, písmene 
a) tohoto odstavce a podle tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1194
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lineárně zvýšily hodnotu platebních 
nároků v režimu základní platby na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, jestliže 
vnitrostátní rezerva překročí 3 % 
v kterémkoli daném roce a pokud zůstane 
k dispozici dostatečná částka pro přiznání 
nároků podle odstavce 4, písmene a) tohoto 
odstavce a podle odstavce 7.

b) zvýšily hodnotu platebních nároků 
v režimu základní platby na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, jestliže vnitrostátní 
rezerva překročí 3 % v kterémkoli daném 
roce a pokud zůstane k dispozici 
dostatečná částka pro přiznání nároků 
podle odstavce 4, písmene a) tohoto 
odstavce a podle odstavce 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokryly roční potřeby podle čl. 37 odst. 
2 a čl. 51 odst. 1 nebo aby každoročně 
upravily hodnotu platebních nároků 
v režimu základní platby. Část vnitrostátní 
nebo regionální rezervy uvedenou v čl. 24 
odst. 1a lze použít pouze k tomuto účelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokryly roční požadavek v souladu 
s čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1, každoročně 
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upravily hodnotu platebních nároků pro 
režim základní platby nebo zemědělcům 
každoročně poskytly odškodnění – které 
může být navýšeno o dodatečnou platbu 
pro majitele malých zemědělských 
podniků – za zrušení příspěvku v výši 
5000 EUR stanoveného v čl. 7 odst. 1 
nařízení (ES) č. 73/2009.  Tato část 
vnitrostátní rezervy vytvořená v souladu 
s čl. 24 odst. 1a může být využita výhradně 
pro tyto účely. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1197
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokryly roční požadavek v souladu 
s čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1, každoročně 
upravily hodnotu platebních nároků pro 
režim základní platby nebo zemědělcům 
každoročně poskytly odškodnění – které
může být navýšeno o dodatečnou platbu 
pro majitele malých zemědělských 
podniků – za zrušení příspěvku v výši 
5000 EUR stanoveného v čl. 7 odst. 1 
nařízení (ES) č. 73/2009.  Tato část 
vnitrostátní rezervy vytvořená v souladu 
s čl. 24 odst. 1a může být využita výhradně 
pro tyto účely. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1198
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. O prioritách v rámci jednotlivých 
způsobů využití vnitrostátní rezervy 
rozhodují členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1199
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. O prioritách v rámci jednotlivých 
způsobů využití vnitrostátní rezervy 
rozhodují členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. O prioritách v rámci jednotlivých 
způsobů využití vnitrostátní rezervy 
rozhodují členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1201
Rareş-Lucian Niculescu
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zemědělskou činnost zahájili po roce 
2011 a provozují ji ve všech zemědělských 
odvětvích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při uplatňování odstavce 4 a odst. 5 
písm. a) stanoví členské státy hodnotu
platebních nároků přiznaných zemědělcům 
na základě vnitrostátní nebo regionální 
průměrné hodnoty platebních nároků 
v roce jejich přiznání.

6. V případě uplatnění písmen aa) a a) 
odstavce 5 hodnota platebních nároků 
přiznaných zemědělcům odpovídá 
v každém příslušném roce jednotkové 
hodnotě stanovené v čl. 22 odst. 1, nebo
případně čl. 22 odst. 2 nebo čl. 22 odst. 
4a).

Or. en

Pozměňovací návrh 1203
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní nebo regionální 
rezerva nestačí na pokrytí případů 
uvedených v prvním pododstavci, 
přistoupí členské státy k lineárnímu 
snížení platebních nároků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní nebo regionální 
rezerva nestačí na pokrytí případů 
uvedených v prvním pododstavci, 
přistoupí členské státy k lineárnímu 
snížení platebních nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní nebo regionální 
rezerva nestačí na pokrytí případů 
uvedených v prvním pododstavci, 
přistoupí členské státy k lineárnímu 
snížení platebních nároků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vnitrostátní rezerva bude znovu 
doplněna částkami z platebních nároků, 
které nebyly využity při ohlášení pro 
stávající rok, v souladu s čl. 26 odst. 1, 
včetně nároků podle čl. 29 odst. 1;

Or. de

Odůvodnění

Do vnitrostátní rezervy by mělo být možné přesunout prostředky nepřidělené v rámci kapitoly 
2 s názvem „Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“. 

Pozměňovací návrh 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou let, s výjimkou případu vyšší moci 
nebo mimořádných okolností;

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou po sobě jdoucích let, s výjimkou 
případu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností;

Or. es

Odůvodnění

Soulad s písmenem a).

Pozměňovací návrh 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou let, s výjimkou případu vyšší moci 
nebo mimořádných okolností;

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou po sobě jdoucích let, s výjimkou 
případu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje ustanovení o skutečnost, že tyto dva roky musí jít po sobě, 
aby jej uvedl v soulad s písmenem a).

Pozměňovací návrh 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou let, s výjimkou případu vyšší moci 
nebo mimořádných okolností;

b) platebního nároku, který nebyl 
aktivován v souladu s článkem 25 po dobu 
dvou po sobě jdoucích let, s výjimkou 
případu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností;

Or. es

Pozměňovací návrh 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) uplatňování článku 11

Or. en



AM\907854CS.doc 147/164 PE492.793v01-00

CS

Odůvodnění

V souladu s předloženým pozměňovacím návrhem k čl. 11 odst. 3a (nový), podle něhož částky 
odečtené v důsledku zavedení omezení mohou být rovněž využity pro účely vnitrostátní 
rezervy.

Pozměňovací návrh 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) částek z platebních nároků, které 
nebyly využity podle čl. 25 odst. 1, byly 
stanoveny v souladu s čl. 37 odst. 1 
a nebyly využity pro financování plateb 
pro mladé zemědělce a které byly 
stanoveny v souladu s čl. 39 odst. 5 
a nebyly využity pro financování 
nepovinné podpory vázané na produkci ve 
stávajícím roce.

Or. en

Odůvodnění

Text by měl být vložen coby čl. 24 odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh 1212
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) částek z platebních nároků, které 
nebyly využity podle čl. 25 odst. 1, byly 
stanoveny v souladu s čl. 37 odst. 1 
a nebyly využity pro financování plateb 
pro mladé zemědělce a které byly 
stanoveny v souladu s čl. 39 odst. 5 
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a nebyly využity pro financování 
nepovinné podpory vázané na produkci ve 
stávajícím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní rezerva by měla být znovu 
doplněna prostředky z platebních nároků, 
které nebyly využity při ohlášení pro 
stávající rok, v souladu s čl. 26 odst. 1, 
včetně nároků podle čl. 29 odst. 1;

Or. de

Pozměňovací návrh 1214
James Nicholson

Návrh nařízení
Hlava III – kapitola 1 – oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění režimu základní platby Provádění režimu jednotné platby

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v režimu základní platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
postupného snižování a omezení,
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

1. Podpora v režimu základní platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v režimu základní platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

1. Podpora v režimu jednotné platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 1217
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli plocha, která v roce 2008 
opravňovala k platbám v režimu jednotné 
platby nebo režimu jednotné platby na 
plochu stanoveným v hlavě III a v hlavě IV 
A nařízení (ES) č. 1782/2003, a která:

b) jakákoli plocha, která v roce 2008 
opravňovala k platbám ve stávajícím 
režimu jednotné platby nebo režimu 
jednotné platby na plochu stanoveným 
v hlavě III a v hlavě IV A nařízení (ES) č. 
1782/2003, a která:

Or. en

Pozměňovací návrh 1218
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je po dobu trvání příslušného závazku 
jednotlivého zemědělce zalesněnou 
plochou podle článku 31 nařízení (ES) č. 
1257/1999 nebo článku 43 nařízení (ES) č. 
1698/2005 nebo článku 23 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova] nebo spadá do 
vnitrostátního režimu, jehož podmínky jsou 
v souladu s čl. 43 odst. 1, 2 a 3 nařízení 
(ES) č. 1698/2005 a článku 23 nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova]; nebo

ii) je po dobu trvání příslušného závazku 
jednotlivého zemědělce zalesněnou 
plochou podle nebo v souladu s cíly článku 
31 nařízení (ES) č. 1257/1999 nebo článku 
43 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo článku 
23 nařízení (EU) č. […] [nařízení o rozvoji 
venkova] nebo spadá do vnitrostátního 
režimu, jehož podmínky jsou v souladu 
s čl. 43 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a článku 23 nařízení (EU) 
č. […] [nařízení o rozvoji venkova]; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
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Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v režimu základní platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].

1. Podpora v režimu základní platby se 
poskytuje zemědělcům po aktivaci 
platebních nároků na hektar, na který lze 
poskytnout podporu, prostřednictvím 
ohlášení v souladu s čl. 26 odst. 1 
v členském státě, kde byla přiznána. 
Aktivované platební nároky opravňují 
k vyplacení stanovených ročních částek, 
aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně, 
postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení v souladu s článkem 7, 
čl. 37 odst. 2 a čl. 51 odst. 1 a jakéhokoli 
snížení a vyloučení uložených podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení]. Odchylně od uvedeného mohou 
členské státy, které uplatňují režim 
jednotné platby na plochu v roce 2013, 
pokračovat v uplatňování modelu pro 
provádění základní platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1220
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nebo jakákoli plocha primárně 
spásaná nebo sečená s cílem chránit 
přírodu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1221
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Půda bude klasifikována jako hektary, 
na něž lze poskytnout podporu, pokud ne 
více než 10 % hektarů, podle klasifikace 
půdy určené členskými státy nebo regiony, 
je označeno, jako půda nebo znaky, na 
něž nelze poskytnout podporu podle 
nařízení 1782/2003.

Or. en

Odůvodnění

Půda, na kterou nelze poskytnout podporu, může zahrnovat křoviny, stromy, 
nepřístupný/opuštěný vřes, kapradí, bažiny, živé ploty, pásy, kamenné zídky, cestičky apod.

Pozměňovací návrh 1222
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písm. a) prvního pododstavce 
mohou členské státy, v souladu 
s objektivními a nediskriminačními 
kritérii, navrhnout redukční koeficient 
pro určení zemědělské plochy uvedené 
v čl. 4 odst. 1 písm. h).

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poskytuje členským státům větší flexibilitu. Členské státy tak mají možnost 
rozlišit různé druhy půdy prostřednictvím redukčního koeficientu pro rozsáhlé oblasti. To by 
mohlo zabránit nepoměrnému oslabení sazby na hektar v členském státě/regionu.
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Pozměňovací návrh 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zemědělská plocha zemědělského 
podniku využívána také k nezemědělské 
činnosti, považuje se tato plocha pro účely 
písm. a) prvního pododstavce za plochu 
využívanou převážně k zemědělské 
činnosti za předpokladu, že uvedenou 
zemědělskou činnost lze vykonávat bez 
podstatného omezení intenzitou, povahou, 
trváním a harmonogramem nezemědělské 
činnosti. Členské státy stanoví kritéria pro 
provádění tohoto pododstavce na svém 
území.

Pokud je zemědělská plocha zemědělského 
podniku využívána také k nezemědělské 
činnosti, považuje se tato plocha pro účely 
písm. a) prvního pododstavce za plochu 
využívanou převážně k zemědělské 
činnosti za předpokladu, že uvedenou 
zemědělskou činnost lze vykonávat bez 
podstatného omezení intenzitou, povahou, 
trváním a harmonogramem nezemědělské 
činnosti. Zemědělská plocha navíc může 
být vyloučena z hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu, je-li její převažující 
funkce nezemědělská. Členské státy 
stanoví kritéria pro provádění tohoto 
pododstavce na svém území.

Or. en

Pozměňovací návrh 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je zemědělská plocha zemědělského 
podniku využívána také k nezemědělské 
činnosti, považuje se tato plocha pro účely 
písm. a) prvního pododstavce za plochu 
využívanou převážně k zemědělské 
činnosti za předpokladu, že uvedenou 
zemědělskou činnost lze vykonávat bez 
podstatného omezení intenzitou, povahou, 
trváním a harmonogramem nezemědělské 
činnosti. Členské státy stanoví kritéria pro 

Pokud je zemědělská plocha zemědělského 
podniku využívána také k nezemědělské 
činnosti, považuje se tato plocha pro účely 
písm. a) prvního pododstavce za plochu 
využívanou převážně k zemědělské 
činnosti za předpokladu, že uvedenou 
zemědělskou činnost lze vykonávat bez 
podstatného omezení intenzitou, povahou, 
trváním a harmonogramem nezemědělské 
činnosti. Plochy, kde je zemědělská 
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provádění tohoto pododstavce na svém 
území.

činnost vykonávána za účelem ochrany 
přírody a biologické rozmanitosti, jsou 
také považovány za plochy převážně 
využívané k zemědělské činnosti. Členské 
státy stanoví kritéria pro provádění tohoto 
pododstavce na svém území.

Or. en

Odůvodnění

Režim základní platby by neměl bránit snaze o řádnou ochranu přírody.

Pozměňovací návrh 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. zemědělská plocha, která není 
využívána pro produktivní zemědělskou 
činnost nebo nesplňuje minimální kritéria 
využití pro chov, by měla být z této 
definice vyloučena. 

Or. es

Odůvodnění

Definice hektaru, na který lze poskytnout podporu, musí být co nejjasnější a měla by omezit 
svou působnost na zemědělskou půdu využívanou pro produktivní ornou půdu nebo chov 
hospodářských zvířat. 

Pozměňovací návrh 1226
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě uplatnění ustanovení 
článku 20 členské státy nebo regiony 
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mohou z pojmu „hektar, na který lze 
poskytnout podporu“ vyloučit jednotlivé 
trvalé kultury.

Or. de

Pozměňovací návrh 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zvláštní nároky mohou být využity 
pouze, pokud zemědělec může dokázat, že 
z 50 % pokračuje v chovu hospodářských 
zvířat, na něž byly nároky poskytnuty.

Or. es

Odůvodnění

Pokud bude přijat pozměňovací návrh týkající se zvláštního případu zemědělských podniků 
bez půdy, bude zapotřebí přezkoumat podmínky aktivace a zdůvodnění zvláštních nároků.

Pozměňovací návrh 1228
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v řádně 
odůvodněných případech dovolit, aby 
zemědělec své ohlášení změnil, pod 
podmínkou, že dodrží alespoň počet 
hektarů odpovídající jeho platebním 
nárokům a splní podmínky stanovené pro 
poskytnutí základní platby na dotyčnou 
plochu.

2. Členské státy mohou v řádně 
odůvodněných případech dovolit, aby 
zemědělec své ohlášení změnil s cílem 
ohlásit plochy, které na než nelze 
poskytnout podporu, pod podmínkou, že 
dodrží alespoň počet hektarů odpovídající 
jeho platebním nárokům a splní podmínky 
stanovené pro poskytnutí základní platby 
na dotyčnou plochu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1229
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební nároky mohou být převáděny 
pouze na zemědělce ze stejného členského 
státu, kromě případu převodu dědictví 
nebo předpokládaného dědictví.

Platební nároky mohou být převáděny 
pouze v případě, že hektary, na než lze 
poskytnout podporu a u nichž byly nároky 
aktivovány, jsou převedeny v rámci 
prodeje, pronájmu nebo dědictví. Převod 
nároků bude přímo vázán na převod půdy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1230
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platební nároky mohou být převáděny 
pouze na zemědělce ze stejného členského 
státu, kromě případu převodu dědictví nebo 
předpokládaného dědictví.

1. Platební nároky mohou být převáděny 
pouze na zemědělce ze stejného členského 
státu, kromě případu převodu dědictví nebo 
předpokládaného dědictví. Tento převod 
musí být bezplatný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1231
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

I v případě dědictví nebo 
předpokládaného dědictví se však mohou
platební nároky využít pouze v členském 
státě, kde byly stanoveny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platební nároky mohou být převáděny 
pouze ve stejném regionu nebo mezi 
regiony jednoho členského státu, je-li 
hodnota platebních nároků na hektar 
vyplývající z uplatňování čl. 22 odst. 1 
nebo čl. 22 odst. 2 stejná.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1233
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jsou platební nároky prodány 
bez půdy, mohou se členské státy, 
v souladu se všeobecnými zásadami práva 
Společenství, rozhodnout, že část 
prodaných platebních nároků bude 
převedena do vnitrostátní rezervy nebo že 
jejich jednotková hodnota bude snížena ve 
prospěch vnitrostátní rezervy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytné požadavky 
týkající se oznamování převodu 
platebních nároků na vnitrostátní orgány 
a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
56 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo
mimořádných okolností může zemědělec 
převést své platební nároky bez půdy 
teprve poté, co využil 100 % svých 
platebních nároků během nejméně 
jednoho kalendářního roku nebo poté, co 
dobrovolně do vnitrostátní rezervy 
postoupil všechny platební nároky, které 
nevyužil během prvního roku použití 
režimu základní platby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1236
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností může zemědělec 
převést své platební nároky bez půdy 
teprve poté, co využil 100 % svých 
platebních nároků během nejméně 
jednoho kalendářního roku nebo poté, co 
dobrovolně do vnitrostátní rezervy 
postoupil všechny platební nároky, které 
nevyužil během prvního roku použití 
režimu základní platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla pro poskytnutí podpory 
a přístup zemědělců k režimu základní
platby, v případě dědictví nebo 
předpokládaného dědictví, dědictví, které 
je v pronájmu, změny právní formy nebo 
názvu a v případech sloučení či rozdělení 
zemědělského podniku;

a) pravidla pro poskytnutí podpory 
a přístup zemědělců k režimu jednotné
platby, v případě dědictví nebo 
předpokládaného dědictví, dědictví, které 
je v pronájmu, změny právní formy nebo 
názvu a v případech sloučení či rozdělení 
zemědělského podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria, která mají členské státy použít 
při přiznávání platebních nároků 
zemědělcům, kteří v roce 2011 
neaktivovali žádný nárok ani v roce 2011 
nepožádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu podle čl. 21 odst. 2, a při 
přiznávání platebních nároků v případě 
použití smluvního ustanovení podle čl. 21 
odst. 3;

e) kritéria, která mají členské státy použít 
při přiznávání platebních nároků 
zemědělcům, kteří v roce 2009, 2010 nebo 
2011 neaktivovali žádný nárok ani v roce 
2009, 2010 nebo 2011 nepožádali 
o podporu v režimu jednotné platby na 
plochu podle čl. 21 odst. 2, a při přiznávání 
platebních nároků v případě použití 
smluvního ustanovení podle čl. 21 odst. 3, 
s výjimkou nových účastníků a mladých 
zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria, která mají členské státy použít 
při přiznávání platebních nároků 
zemědělcům, kteří v roce 2011 
neaktivovali žádný nárok ani v roce 2011 
nepožádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu podle čl. 21 odst. 2, a při 
přiznávání platebních nároků v případě 
použití smluvního ustanovení podle čl. 21 
odst. 3;

e) kritéria, která mají členské státy použít, 
když rozhodují o přiznání platebních 
nároků zemědělcům, kteří v období 2009 
až 2011 neaktivovali žádný nárok ani 
v období 2009 až 2011 nepožádali 
o podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, vnitrostátní doplňkové přímé 
platby, zvláštní podporu nebo opatření 
finančního krytí pro rozvoj venkova 
založené na rozsahu plochy podle čl. 21 
odst. 2, a přiznat platební nároky v případě 
použití smluvního ustanovení podle čl. 21 
odst. 3;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 1240
Robert Dušek

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
1. Členské státy, které do 31. prosince 
2013 uplatňují režim jednotné platby na 
plochu stanovený v hlavě V nařízení (ES) 
č. 73/2009, mohou v souladu s tímto 
článkem poskytnout podporu 
zemědělcům.
2. Jednotná platba na plochu se poskytuje 
jednou za rok. Vypočte se tak, že se roční 
finanční rámec stanovený podle článku 19 
tohoto nařízení vydělí zemědělskou 
plochou jednotlivých nových členských 
států stanovenou podle článku 25 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1241
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
1. Členské státy, které do 31. prosince 
2013 uplatňují režim jednotné platby na 
plochu stanovený v hlavě V nařízení (ES) 
č. 73/2009, mohou v souladu s tímto 
článkem poskytnout podporu 
zemědělcům.
2. Jednotná platba na plochu se poskytuje 
jednou za rok. Vypočte se tak, že se roční 
finanční rámec stanovený podle článku 19 
tohoto nařízení vydělí zemědělskou 
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plochou jednotlivých nových členských 
států stanovenou podle článku 25 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1242
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Členské státy se mohou před 1. srpnem 
2013 rozhodnout, že budou uplatňovat 
režim základní platby bez platebního 
nároku.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Hlava III – kapitola 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA 1a
REŽIM JEDNOTNÉ PLATBY NA 

PLOCHU
Článek 28a

Režim jednotné platby na plochu
1. Odchylně od kapitoly 1 členské státy, 
které do 31. prosince 2013 uplatňují režim 
jednotné platby na plochu stanovený 
v hlavě V nařízení (ES) č. 73/2009, mohou 
v souladu s touto kapitolou poskytnout 
podporu zemědělcům.
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2. Jednotná platba na plochu se poskytuje 
jednou za rok. Vypočte se tak, že se roční 
vnitrostátní strop stanovený podle článku 
28b vydělí zemědělskou plochou 
jednotlivých dotčených členských států 
stanovenou podle článku 28d.
3. Dotčené členské státy oznámí Komisi, 
pokud mají v úmyslu ukončit režim 
jednotné platby na plochu do 1. srpna 
roku jeho provádění. Po ukončení režimu 
jednotné platby na plochu bude uplatněn 
režim základní platby v souladu 
s příslušnými pravidly a právními předpisy 
Unie.
Článek 28b
Strop pro režim jednotné platby na plochu
1. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
vnitrostátní strop pro režim základní 
platby tak, že odečte od ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II roční částky, které se stanoví 
v souladu s články 33, 35, 37 a 39. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.
2. Pro každý členský stát a každý rok se 
celková výše plateb v rámci režimu 
jednotné platby na plochu rovná 
příslušnému vnitrostátnímu stropu, který 
Komise přijala podle odstavce 1.
3. V případě změny stropu, který Komise 
přijala podle odstavce 1, oproti 
předchozímu roku nebo v případě, že 
v daném roce jednotné platby na plochu 
přesáhly strop, jenž Komise přijala podle 
odstavce 1, musí členský stát lineárně 
snížit nebo zvýšit vnitrostátní částku na 
hektar platnou v tomto členském státě, 
aby zajistil soulad s odstavcem 2.
Článek 28c
Plocha v režimu jednotné platby na 
plochu
1. Zemědělská plocha členského státu 
v režimu jednotné platby na plochu bude 
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součástí jeho využívané zemědělské 
plochy.
2. Pro účely této kapitoly se „zemědělsky 
využitou plochou“ rozumí celková plocha 
hektarech, na níž lze poskytnout podporu, 
jak stanoví čl. 25 odst. 2 a 3. 
3. S výjimkou případu vyšší moci nebo 
mimořádných okolností musí zemědělec 
hektary, na něž lze podle odstavce 2 
poskytnout podporu, disponovat ke dni 
stanovenému členským státem a toto 
datum nesmí být pozdější než datum 
stanovené v uvedeném členském státě pro 
změnu žádosti o podporu podle čl. 73 odst. 
1 nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení].
Článek 28d 
Jiné režimy podpory
V členských státech, které se rozhodly pro 
využívání režimu jednotné platby na 
plochu se ustanovení článků 29, 34, 36 
a 38 použijí obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise nepředpokládá, že budou zachovány stávající platební systémy. Pokud jde 
o pozměňovací návrh, podle něhož mají být platební nároky zachovány v rámci 
regionalizovaného režimu jednotné platby namísto zavedení zcela nového systému, vyzýváme, 
aby byl režim jednotné platby na plochu zachován jakožto dobře ustálená alternativa 
k systému založenému na přidělování platebních nároků.


