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Pozměňovací návrh 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, investice do šíření
turistických informací, rozvoj a údržba 
drobné turistické infrastruktury, cílená 
propagace a marketing venkovských 
turistických zajímavostí, zejména mimo 
sezónu a podpora turistických služeb a 
značení turistických míst

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 

e) investice do rekreační infrastruktury, 
drobné turistické infrastruktury 
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informací a značení turistických míst; související se zemědělstvím a lesnictvím, 
regionálního marketingu, turistických 
informací a značení turistických míst

Or. de

Pozměňovací návrh 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
infrastruktury, prodeje služeb venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
infrastruktury, prodeje služeb venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Phil Prendergast
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
infrastruktury, prodeje služeb venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
infrastruktury, prodeje služeb venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice pro veřejné použití do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací, drobné turistické 
infrastruktury, marketingu venkovské 
turistiky a značení turistických míst;

Or. it
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Odůvodnění

S cílem umožnit investice do turistiky nejen veřejným subjektům, ale i soukromým subjektům.

Pozměňovací návrh 1060
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, včetně 
infrastrutury pro venkovkou turistiku,
turistických informací a značení 
turistických míst;

Or. bg

Pozměňovací návrh 1061
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice veřejných a soukromých
subjektů do rekreační infrastruktury,
turistických informací a značení 
turistických míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 1062
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice veřejných a soukromých
subjektů do rekreační infrastruktury,
turistických informací a značení 
turistických míst;

Or. it

Pozměňovací návrh 1063
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice veřejných subjektů nebo 
organizací místního rozvoje do rekreační 
infrastruktury, turistických informací a 
značení turistických míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny a oblastí s vysokou
hodnotou životního prostředí, včetně 
souvisejících sociálně-ekonomických 
aspektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního, vzdělávacího, náboženského
a přírodního dědictví obcí a venkovské 
krajiny, včetně souvisejících sociálně-
ekonomických aspektů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1067
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice zaměřené na přemístění g) investice zaměřené na přemístění 
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činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí nebo v těchto 
usedlostech v zájmu zlepšení kvality života 
nebo zlepšení environmentálního profilu 
dané usedlosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí nebo v těchto 
usedlostech v zájmu zlepšení kvality života 
nebo zlepšení environmentálního profilu 
dané usedlosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti a 
motivační činnosti a činnosti zaměřené na 
vztah k životnímu prostředí.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1070
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) studie a investice související s 
ostatními opatřeními na obnovu vesnic

Or. de

Pozměňovací návrh 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) investice do infrastruktury a lidských 
zdrojů pro všeobecně dostupné zdravotní 
služby s kvalifikovaným personálem ve 
venkovských oblastech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze infrastruktury přímo související s 
renovací a rozvojem vesnic a  zaměřené 
na zvýšení konkurenceschopnosti v 
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investic do širokopásmového připojení a 
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

zemědělství a životaschopnosti 
venkovských oblastí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1073
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení a 
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

2. Programy rozvoje venkova však mohou 
v případě investic do širokopásmového 
připojení, zařízení zdravotní péče a 
prevence, energie z obnovitelných zdrojů 
stanovit zvláštní odchylky od tohoto 
pravidla s výjimkou investic do 
neudržitelné biomasy, bioplynu a biopaliv 
založených na využití půdy. V tomto 
případě se stanoví jednoznačná kritéria, 
která zajistí doplňkovost s podporou 
poskytovanou na základě jiných nástrojů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
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členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení a 
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
investic do širokopásmového připojení. 
Obdobné výjimky mohou být poskytnuty 
pro investice do energie z obnovitelných 
zdrojů a infrastruktury na úsporu energie, 
je-li projekt předmětem zájmu a kontroly 
společenství a účastní-li se dané 
společenství na podílu ze zisku. V tomto 
případě se stanoví jednoznačná kritéria, 
která zajistí doplňkovost s podporou 
poskytovanou na základě jiných nástrojů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Sylvie Goulard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora v rámci tohoto opatření může 
být rovněž rozšířena na rozvoj 
nezemědělských hospodářských činností 
přispívajících k splnění těchto cílů, 
zejména činností, které zapojují 
mikropodniky a malé podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 

vypouští se
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obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li v souladu se 
strategií místního rozvoje, pokud existuje.

Or. it

Pozměňovací návrh 1078
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje. Investice 
v souladu s odstavcem 1G nejsou 
pokládány za opatření v souvislosti s 



PE494.479v01-00 14/170 AM\909513CS.doc

CS

převodem zemědělských podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 1079
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a vesnic a 
jejich základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příjemci podpory uvedené v odstavci 1
jsou zemědělské nebo lesnické podniky 
nebo organizace nebo případně subjekty, 
které přímo souvisí s odvětvím zemědělství 
nebo lesnictví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1081
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Podpora podle tohoto opatření se 
může uskutečnit prostřednictvím iniciativy 
LEADER.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1082
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení typů 
infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které jsou způsobilé pro podporu v 
rámci tohoto opatření.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Zvyšování biologické rozmanitosti ve 
venkovských oblastech
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
týká:
a) vypracování a aktualizace plánů pro 
ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 
a dalších míst vysoké přírodní hodnoty, 
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včetně akčních plánů pro ochranu druhů, 
které jsou spojeny s venkovskými 
oblastmi;
b) studií, činnosti zaměřené na zvyšování 
povědomí o životním prostředí a investic 
spojených se zachováním, obnovou a 
rozvojem prvků přírodního dědictví, např.
obnovou a vytvářením vodních toků nebo 
dalších lineárních a nepřetržitých struktur 
nebo jejich funkce spojovacích ostrůvků, 
které mají zásadní význam pro migraci, 
šíření a výměnu genetické informace 
volně žijících druhů.
2. Investice podle odst. 1 písm. b) jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů pro 
správu nebo dalších plánů pro ochranu 
přírody, souvisí-li investice jednoznačně 
s cíli, jež podporují strategii Unie pro 
biologickou rozmanitost do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Zhodnocení zemědělských zbytků
1. Podpora podle tohoto opatření se 
poskytuje zařízením infrastruktury a 
logistickým kapacitám na mobilizaci 
zemědělského odpadu, zbytků, 
lignocelulózových vláknovin a 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin do okamžiku jejich přeměny do 
bioproduktů.
2. Činnosti, na něž se vztahuje toto 
opatření, zahrnují pomoc se sběrem, 
sklizní, skladováním a dopravou 
způsobilého materiálu pro využití v 
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biorafinérii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do rozvoje lesních oblastí a 
zlepšování životaschopnosti lesů

Investice do rozvoje ekologicky 
udržitelných lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování a zakládání lesů; a) ekologicky udržitelné zalesňování a 
ekologicky udržitelné zakládání lesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování a zakládání lesů; a) zalesňování a zakládání lesů na 
zemědělské a nezemědělské půdě;



PE494.479v01-00 18/170 AM\909513CS.doc

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 1088
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů;

b) zavádění ekologicky udržitelných
zemědělsko-lesnických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a obnovy 
poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických 
událostí a hrozeb souvisejících s klimatem;

c) předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a obnovy 
poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických 
událostí a hrozeb souvisejících s klimatem;
v oblastech označených za vysoce rizikové 
je předpokladem pro podporu zavedení 
zařízení na předcházení lesním požárům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1090
Mariya Gabriel

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

ca) ve vysoce a středně rizikových 
oblastech je předpokladem pro jakoukoli 
další finanční pomoc v rámci 
strukturálních fondů zavedení zařízení 
pro prevenci lesních požárů. V tomto 
ohledu musí členské státy vyčlenit 
prostředky na spolufinancování určené na 
preventivní zařízení v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) investice k zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty, jakož i potenciálu 
zmírňování změny klimatu lesních 
ekosystémů;

d) investice k zvýšení produktivity,
odolnosti a ekologické hodnoty, jakož i 
potenciálu zmírňování změny klimatu 
lesních ekosystémů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1092
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do ekologicky udržitelných
lesnických technologií a do zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do nových lesnických 
technologií, do posílení bezpečnosti práce
a do zpracování lesnických produktů a 
jejich uvádění na trh

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do nových lesnických 
technologií, včetně technologií 
podporujících účinnější využívání 
vedlejších produktů a odpadů pro 
produkci energie, a do zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na trh

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování a mobilizace
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produktů a jejich uvádění na trh. lesnických produktů a jejich uvádění na trh

Or. de

Odůvodnění

Opatření by měla být otevřená pro investice do rozšíření a rozvoje technologií týkajících se 
mobilizace dřevařských zdrojů.

Pozměňovací návrh 1096
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, které jsou 
v souladu s nařízením EU o dřevu (č. 
995/2010) a nepoškozují biologickou 
rozmanitost nebo jiné služby lesních 
ekosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh pro malé a 
střední podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1098
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do lesnických technologií a do 
zpracování lesnických produktů a jejich 
uvádění na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e а (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eа) konsolidace lesů bez ohledu na typ 
vlastnictví.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1100
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice do technik mobilizace dřeva.

Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Diane Dodds, James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) příprava plánů řízení nebo 
rovnocenných nástrojů v souladu s 
udržitelnou správou lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) příprava plánů řízení nebo 
rovnocenných nástrojů v souladu s 
udržitelnou správou lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení týkající se vlastnictví lesů podle 
článků 36 až 40 se nevztahují na tropické 
či subtropické lesy a zalesněné oblasti na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2019/9333 
a francouzských zámořských 
departementů.

Omezení týkající se vlastnictví lesů podle 
článků 23 až 27 se nevztahují na tropické 
či subtropické lesy a zalesněné oblasti na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2019/9333 
a francouzských zámořských 
departementů. Omezení týkající se 
vlastnictví půdy podle článků 23 až 27 se 
nevztahuje na podporu z důvodů 
spojených se životním prostředím, jako je 
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ochrana proti erozi nebo rozšiřování 
lesních zdrojů za účelem zmírňování 
změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Omezení týkající se vlastnictví lesů podle 
článků 36 až 40 se nevztahují na tropické 
či subtropické lesy a zalesněné oblasti na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2019/9333 
a francouzských zámořských 
departementů.

Omezení týkající se vlastnictví lesů podle 
článků 23 až 27 se nevztahují na tropické 
či subtropické lesy a zalesněné oblasti na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2019/9333 
a francouzských zámořských 
departementů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1105
Britta Reimers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 199334 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Trvalá správa lesů zaměřená na budoucnost je již zajištěná vnitrostátními právními předpisy 
pro lesy. Plány správy lesů požadované Komisí by vedly ke zvýšení byrokracie.

Pozměňovací návrh 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 199334 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zavedení podmínky povinných plánů  správy lesů je proti zásadě subsidiarity členských států.

Pozměňovací návrh 1107
Mariya Gabriel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 199334 (dále 

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní udržitelným 
obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů 
v Evropě v roce 199334 (dále jen 
„udržitelné obhospodařování lesů“).
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jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

Or. en

Pozměňovací návrh 1108
Bas Eickhout

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 199334 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje zahrnujícího 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti
v souladu s udržitelným 
obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě v roce 199334 (dále jen „udržitelné 
obhospodařování lesů“). Podpora na 
opatření pro podporu lesů je založena na 
normách pro osvědčené lesnické postupy, 
které vypracuje každý členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 1109
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje zahrnujícího 
opatření v oblasti biologické rozmanitosti 
a v souladu s udržitelným 
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ochraně lesů v Evropě v roce 199334 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě v roce 199334 (dále jen „udržitelné 
obhospodařování lesů“).

Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 1993 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“).

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 1993 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“) a 
rovněž umožňující účinné prostředky pro 
prevenci požárů a jiných přírodních 
katastrof.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1111
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se podmínek pro 
stanovení výskytu přírodních katastrof 
nebo napadení škůdci a vypuknutí chorob 
a vymezení způsobilých druhů 

vypouští se
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preventivních opatření.

Or. de

Odůvodnění

Výskyt přírodních katastrof nebo škůdců a chorob se může v jednotlivých regionech značně 
lišit. Kroky, které je nutno uskutečnit mohou být rovněž značně odlišné. Členské státy by měly 
přijmout vhodná opatření.

Pozměňovací návrh 1112
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny akce musí být v souladu 
s environmentálními cíli společné 
zemědělské politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Podpora opatření v oblasti lesnictví by 
měla být založena na standardu 
osvědčených postupů v oblasti lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Diane Dodds, James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům a 
nájemcům půdy, jiným správcům půdy, 
obcím a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na ušlé příjmy 
ze zemědělství a údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
patnácti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým a veřejným
vlastníkům a nájemcům půdy a jiným 
správcům půdy a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na ušlé příjmy ze 
zemědělství a údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
patnácti let.

Or. it

Pozměňovací návrh 1116
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým a veřejným
vlastníkům a nájemcům půdy a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení 
a roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na ušlé příjmy ze zemědělství a údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu patnácti let.

Or. it

Odůvodnění

Definice příjemců, které může každý jednotlivý program určit pro opatření by měla být 
rozšířena podle charakteristik specifických pro jednotlivé oblasti. Oblast působnosti by měla 
být rozšířena na veřejné subjekty mimo obcí a vlastníků půdy, na něž se toto opatření 
vztahuje, nebo´t by mohli z opatření mohli mít prospěch, a pokud budou vyloučeni, měli by 
potíže s tím, že ponesou v plné výši náklady na činnost. To by značně snížilo příležitost ke 
zvýšení počtu zalesněných oblastí.

Pozměňovací návrh 1117
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
za ušlé příjmy a na údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
patnácti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1118
Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a veřejným vlastníkům půdy, 
kteří nedostávají na tyto činnosti pomoc z 
vnitrostátního rozpočtu, a pokrývá náklady 
na založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů za ušlé příjmy a na 
údržbu, včetně první a poslední probírky, 
a to nejvýše po dobu patnácti let.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1119
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
za ušlé příjmy ze zemědělství a na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu třiceti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Giancarlo Scottà, 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. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům a 
nájemcům půdy, jiným správcům půdy a 
obcím a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na ušlé příjmy 
ze zemědělství a údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
deseti let.

Or. it

Pozměňovací návrh 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům a nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu 15 let.

Or. es

Odůvodnění

Tyto návrhy změn k různým opatřením v oblasti lesnictví uznávají veřejné subjekty, nikoli 
pouze obce, jako příjemce podpory, a zohledňují tak skutečnou situaci vlastnictví lesů. Prémie 
na údržbu by měla být prodloužena z 10 na 15 let, jako tomu bylo v předchozích 
programových obdobích.
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Pozměňovací návrh 1122
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům a nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu 15 let.

Or. es

Pozměňovací návrh 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům a nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu 15 let.

Or. es

Odůvodnění

tato pomoc by se měla přiznat i veřejným subjektům, nejen obcím. Prémie na údržbu by měla 
být prodloužena z 10 na 15 let, jako tomu bylo v předchozích programových obdobích.

Pozměňovací návrh 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým a veřejným
vlastníkům a nájemcům půdy a jiným 
správcům půdy a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na ušlé příjmy ze 
zemědělství a údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
deseti let.

Or. es

Odůvodnění

Měl by sem být zahrnut termín „veřejný“, dále, doba 10 let je dostatečná.

Pozměňovací návrh 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům a nájemcům půdy, obcím a 
jejich sdružením a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na údržbu, včetně první a 
poslední probírky, a to nejvýše po dobu 
deseti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a ostatním správcům půdy a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu deseti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

Or. de

Pozměňovací návrh 1128
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
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poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu stanovenou 
členskými státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1129
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, státním lesům, které 
nejsou přímo navázány na státní rozpočet,
obcím a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
nejvýše po dobu deseti let.

Or. sk

Pozměňovací návrh 1130
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
obcím a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to 
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probírky, a to nejvýše po dobu deseti let. nejvýše po dobu deseti let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1131
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, včetně různých skupin 
vlastníků půdy, jako jsou organizace 
spoluvlastníků obecně vlastněných 
horských oblastí (organizaciones de
comunidades de montes vecinales en 
mancomunidad), obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

Or. es

Pozměňovací návrh 1132
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy jsou domácí a 
podporují biologickou rozmanitost. 
Podpora se neposkytuje na výsadbu rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, vánočních
stromků nebo rychle rostoucích stromů 
pěstovaných pro výrobu energie, 
invazivních druhů, a rovněž na výsadbu. 
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stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

která by měla nepříznivý vliv na životní 
prostředí nebo biologickou rozmanitost.
Nevydá se povolení k zalesnění oblastí s 
vysokou přírodní hodnotou, zejména v 
travnatých porostů, a mělo by být 
omezeno zalesňování v lokalitách 
NATURA 2000. V oblastech, v nichž je 
zalesňování ztíženo nepříznivými půdními 
a klimatickými podmínkami, může být 
podpora poskytnuta na výsadbu jiných 
víceletých druhů dřevin, jako jsou keře 
nebo křoviny vhodné pro místní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1133
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům, které překračují rámec 
všeobecně zavedeného postupu. Podpora 
se neposkytuje na výsadbu rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, vánočních 
stromků, rychle rostoucích stromů 
pěstovaných pro výrobu energie, 
invazivních druhů, které mají negativní 
dopad na biologickou rozmanitost, a 
rovněž na jakoukoli výsadbu, která by 
měla nepříznivý vliv na životní prostředí 
a/nebo biologickou rozmanitost. Podpora 
se obecně neposkytuje na zalesňování, 
které by mělo nepříznivý vliv na životní 
prostředí a/nebo biologickou rozmanitost.
V oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
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na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1134
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům a upřednostní se pokud 
možno domácí druhy. Podpora se 
neposkytuje na výsadbu rychle rostoucích 
dřevin pěstovaných ve výmladkových 
plantážích, vánočních stromků nebo rychle 
rostoucích stromů pěstovaných pro výrobu 
energie. V oblastech, v nichž je 
zalesňování ztíženo nepříznivými půdními 
a klimatickými podmínkami, může být 
podpora poskytnuta na výsadbu jiných 
víceletých druhů dřevin, jako jsou keře 
nebo křoviny vhodné pro místní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 2. Způsobilá je pouze zemědělská půda. 
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půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Vysázené druhy se přizpůsobí podmínkám 
životního prostředí a klimatickým 
podmínkám dotyčné oblasti a minimálním 
environmentálním požadavkům. Podpora 
se neposkytuje na výsadbu rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, vánočních 
stromků nebo rychle rostoucích stromů 
pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Or. es

Pozměňovací návrh 1136
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků. V oblastech, v nichž je 
zalesňování ztíženo nepříznivými půdními 
a klimatickými podmínkami, může být 
podpora poskytnuta na výsadbu jiných 
víceletých druhů dřevin, jako jsou keře 
nebo křoviny vhodné pro místní podmínky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích 
nebo vánočních stromků. V případě rychle 
rostoucích stromů pěstovaných pro výrobu 
energie se podpora poskytuje pouze na 
pokrytí nákladů na zahájení činnosti. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Hlavním cílem EU je dosáhnout nejméně 20 % poptávky po energie z obnovitelných zdrojů. 
na rozdíl od energetických plodin má lesnictví mnohaletou produkci. Tuto nevýhodu lze 
kompenzovat prostřednictvím podpory na náklady spojené se zahájením činnosti.

Pozměňovací návrh 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
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klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích 
nebo vánočních stromků. Rychle rostoucí 
stromy se nesmí sklízet na výrobu energie 
během doby platnosti dohody. V oblastech, 
v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Pokud však jde o zemědělskou 
půdu, bude existovat ustanovení, které 
stanoví maximální období jednoho roku 
mezi dvěma následujícími výsadbami na 
stejné půdě. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin 
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
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místní podmínky.

Or. it

Odůvodnění

V některých členských státech (např. ve Středomoří) je z historických, kulturních a 
environmentálních důvodů souvisejících s řádnou zemědělsko-lesní správou důležité mít 
biologické období odpočinku po dobu pouze jednoho roku mezi dvěma následnými sykly 
výsadby plodin.  

Pozměňovací návrh 1140
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy určí oblasti vhodné pro 
zalesnění, aby bylo zajištěno, že výsadba 
nebude mít nepříznivý vliv na životní 
prostředí nebo biologickou rozmanitost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení 
minimálních environmentálních požadavků 
podle odstavce 2.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení 
minimálních environmentálních požadavků 
podle odstavce 2 se zohledněním 
rozmanitosti evropských lesů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy,
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům a nájemcům půdy, ostatním 
správcům půdy a obcím a jejich sdružením 
a pokrývá náklady na založení a roční 
prémii na hektar k uhrazení nákladů na 
údržbu po dobu nejvýše sedmi let.

Or. it

Pozměňovací návrh 1143
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy,
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům a nájemcům půdy, obcím a 
jejich sdružením a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na údržbu po dobu 
nejvýše sedmi let.

Or. it

Pozměňovací návrh 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

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

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
ostatním správcům půdy a pokrývá 
náklady na založení nebo na přeměnu na 
zemědělsko-lesnický systém a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům, nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu  po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. es

Odůvodnění

Tyto návrhy změn k různým opatřením v oblasti lesnictví uznávají veřejné subjekty, nikoli 
pouze obce, jako příjemce podpory, a zohledňují tak skutečnou situaci vlastnictví lesů. Prémie 
na údržbu by měla být prodloužena na pět let, jako tomu bylo v předchozích programových 
obdobích.

Pozměňovací návrh 1146
Izaskun Bilbao Barandica

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

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům, nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. es

Pozměňovací návrh 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a  soukromým 
vlastníkům, nájemcům půdy a pokrývá 
náklady na založení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. es

Odůvodnění

Tato pomoc by se měla přiznat i veřejným subjektům, nejen obcím. Prémie na údržbu by měla 
být prodloužena ze tří na pět let, jako tomu bylo v předchozích programových obdobích.

Pozměňovací návrh 1148
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
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nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy,
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu nejvýše po dobu stanovenou 
členskými státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům, nájemcům půdy, jiným 
správcům půdy a pokrývá náklady na 
založení a roční prémii na hektar k 
uhrazení nákladů na údržbu po dobu 
nejvýše tří let.

Or. es

Odůvodnění

Měl by sem být zahrnut termín „veřejný“, doba 10 let je navíc dostatečná.

Pozměňovací návrh 1153
Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a veřejným vlastníkům půdy, 
kteří nedostávají na tyto činnosti pomoc z 
vnitrostátního rozpočtu, a pokrývá náklady 
na založení a zlepšení a roční prémii na 
hektar k uhrazení nákladů na údržbu, 
včetně první a poslední probírky, a to
nejvýše po dobu tří let.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy a postupy využívání půdy, 
v jejichž rámci jsou na stejné správní 
jednotce pozemku víceleté dřeviny 
záměrně integrovány s plodinami a/nebo 
zvířaty. Stromy mohou být solitéry nebo 
mohou být vysázeny do skupin či řad 
uvnitř pracovních polí (agrolesnictví 
kombinující pěstování dřevin a 
zemědělských plodin, pěstování dřevin na 
pastvinách a kombinace pastvin a sadů) 
nebo na rozhraní pracovních ploch polí 
(živé ploty, větrolamy). Maximální a 
minimální počet stromů (nebo porostu) na 
hektar určí členské státy s přihlédnutím k 
místním půdním a klimatickým 
podmínkám, druhům lesních porostů a 
potřebě zajistit zemědělské využití půdy 
nebo využití půdy jako pastviny pro 
hospodářská zvířata.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy, v jejichž rámci se na 
stejném pozemku nebo podél něj pěstují 
stromy v kombinaci se zemědělstvím. 
Minimální počet stromů na hektar určí 
členské státy s přihlédnutím k místním 
půdním a klimatickým a 
environmentálním podmínkám, druhům 
lesních porostů a potřebě zajistit udržitelné
zemědělské využití půdy.

Or. fr

Odůvodnění

Zemědělsko-lesnické systémy by měly být definovány jako systémy využití půdy kombinující 
lesnictví a zemědělství jako celek. Použití termínu „extenzivní“ by mohlo vyloučit některé 
hlavní systémy plodin, které mohou zemědělsko-lesnictví využívat, díky čemuž jsou intenzivní 
systémy udržitelnější. Zemědělsko-lesnické systémy se musí uplatňovat na nové systémy jako 
přechod stávajících pozemků jako lesy.

Pozměňovací návrh 1156
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy, v jejichž rámci se na 
stejném pozemku nebo podél něj pěstují 
stromy v kombinaci se zemědělstvím. 
Minimální počet stromů na hektar určí 
členské státy s přihlédnutím k místním 
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s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

půdním a klimatickým a 
environmentálním podmínkám, druhům 
lesních porostů a potřebě zajistit udržitelné
zemědělské využití půdy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů na 
hektar určí členské státy s přihlédnutím k 
místním půdním a klimatickým 
podmínkám, druhům lesních porostů a 
potřebě zajistit udržitelné zemědělské 
využití půdy, což by měly prokázat 
specifikace uznávané členskými státy..

Or. it

Odůvodnění

S cílem zajistit objektivnost a vědeckou důkladnost koncepce enviromentální udržitelnosti je 
důležité, aby byla ověřena konkrétní třetí stranou, která je uznávaná každým jednotlivým 
členským státem.

Pozměňovací návrh 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených nebo udržovaných na hektar 
určí členské státy s přihlédnutím k místním 
půdním a klimatickým podmínkám, 
druhům lesních porostů a potřebě zajistit 
zemědělské využití půdy.

Or. de

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být nejen opatřením na vysazování nových lesů. Mělo by zohledňovat 
také zachování a správu stromů a lesů.

Pozměňovací návrh 1159
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci se zemědělstvím. 
Maximální počet stromů vysázených na 
hektar určí členské státy s přihlédnutím k 
místním půdním a klimatickým 
podmínkám, druhům lesních porostů a 
potřebě zajistit zemědělské využití půdy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1160
Alfreds Rubiks
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské nebo 
lesnické využití půdy.

Or. lv

Pozměňovací návrh 1161
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vzhledem k tomu, že by měly být 
zachovány velké stávající zemědělsko-
lesnické systémy, je možno přiznat 
podporu na jejich zlepšení, a tím z nich 
vytvořit udržitelné systémy mimořádné 
přírodní a environmentální hodnoty. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1162
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora je omezena maximální mírou 
podpory stanovenou v příloze I.

3. Podpora na novu výsadbu na 
zemědělské půdě a na zavedení a 
zachovávání zemědělsko-lesnických 
postupů, včetně systémů kombinujících 
pěstování dřevin a pastviny, je omezena 
maximální mírou podpory stanovenou v 
příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora je omezena maximální mírou
podpory stanovenou v příloze I.

3. Podpora je omezena 100 % maximální 
míry podpory stanovené v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi a obnova 
poškozených lesů

Předcházení rizikům vzniku lesních 
požárů

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, 
státním lesům a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům lesů nebo jejich sdružením 
a pokrývá náklady na:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1166
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromýma veřejným 
vlastníkům lesů, obcím, státním lesům a 
jejich sdružením a pokrývá náklady na:

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, 
státním lesům a jejich sdružením a 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům lesů nebo jejich sdružením 
a pokrývá náklady na:



PE494.479v01-00 56/170 AM\909513CS.doc

CS

pokrývá náklady na:

Or. it

Pozměňovací návrh 1168
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, 
státním lesům a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromýma veřejným 
vlastníkům lesů, dalším správcům půdy,
obcím, státním lesům a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na zásahy, které 
nepoškozují biologickou rozmanitost, 
nebo na jiné služby lesních ekosystémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, kteří 
nedostávají na tyto činnosti pomoc z 
vnitrostátního rozpočtu, dalším správcům 
půdy, obcím, státním lesům a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na:

Or. bg

Pozměňovací návrh 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, dalším 
správcům půdy, obcím, státním lesům a 
jejich sdružením a pokrývá náklady na:

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 35 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 35 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze soukromým, 
poloveřejným a veřejným vlastníkům lesů, 
obcím, státním lesům a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na:

Or. de

Pozměňovací návrh 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vybudování ochranné infrastruktury. V 
případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu 
přispívající k nákladům na údržbu.
Podpora se neposkytuje na činnosti 

a) zavedení preventivního zařízení a 
systémů (stezky, zdroje vody, příkopy, 
průseky) jako systému ochrany zalesněné 
oblasti v souladu s místními či oblastními 
plány na prevenci požárů. Podpora se 
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související ze zemědělstvím vykonávané v 
oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky;

neposkytuje na činnosti související se 
zemědělstvím, vykonávané zvláště
v oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vybudování ochranné infrastruktury. V 
případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu 
přispívající k nákladům na údržbu. 
Podpora se neposkytuje na činnosti 
související ze zemědělstvím vykonávané v 
oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky;

a) vybudování ochranné infrastruktury. V 
případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu 
přispívající k nákladům na údržbu. 
Podpora se neposkytuje na činnosti 
související ze zemědělstvím vykonávané v 
oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky; pomoc 
chovatelům, jejichž dobytek 
prostřednictvím pastvy předchází 
požárům.

Or. es

Odůvodnění

Měl vy být uznám význam extenzivního chovatelství v boji proti lesním požárům 
obhospodařováním oblastí s nebezpečím požáru.

Pozměňovací návrh 1174
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Členské státy, které uskutečňují 
preventivní zařízení a opatření v rámci 
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státního a institucionalizovaného „plánu 
prevence proti lesním požárům“ 
organizovanému na regionální úrovní 
mohou obdržet finanční podporu podle čl. 
22 odst. 1. Plán prevence musí stát 
sledovat a musí se vztahovat na celé území 
státu a mít zvláštní ustanovení pro oblasti 
s vysokým rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím; podpora se 
poskytuje na tyto činnosti pouze tehdy, 
jsou-li slučitelné s místními nebo 
oblastními plány na prevenci požárů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1176
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím, za 
předpokladu, že jsou způsobilé a jsou tedy 
integrované do plánu prevence;

Or. en



PE494.479v01-00 60/170 AM\909513CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1177
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím, které jsou 
nad rámec lesních cest a vodních nádrží a 
mohou spočívat v modernizovaných 
tradičních praktikách (např. pastva, 
odvětvování atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

b) vnitrostátní, regionální, místní a 
preventivní činnosti v malém měřítku 
zaměřené proti požárům nebo jiným 
přírodním nebezpečím;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřizování a zlepšování zařízení ke c) zřizování a zlepšování zařízení k 
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sledování lesních požárů, škůdců a chorob 
a komunikačních zařízení;

prevenci a sledování lesních požárů, 
škůdců a chorob a komunikačních zařízení, 
včetně monitorovací a preventivní 
infrastruktury;

Or. es

Pozměňovací návrh 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřizování a zlepšování zařízení ke 
sledování lesních požárů, škůdců a chorob 
a komunikačních zařízení;

c) zřizování a zlepšování zařízení 
k předvídání a sledování rizikových 
faktorů vzniku lesních požárů, výskytu
škůdců a chorob a komunikačních zařízení 
v zalesněných oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1181
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zřizování a zlepšování zařízení ke 
sledování lesních požárů, škůdců a chorob 
a komunikačních zařízení;

c) zřizování a zlepšování zařízení k 
předpovídání a sledování rizika lesních 
požárů, škůdců a chorob a komunikačních 
zařízení v zalesněných oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obnovu lesnického potenciálu 
poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

[Převedeno do článku 26.]

Pozměňovací návrh 1183
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obnovu lesnického potenciálu 
poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu.

d) obnovu lesnického potenciálu 
poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu, a to s 
upřednostněním opatření, která podporují 
přirozenou regeneraci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obnovu lesnického potenciálu d) obnovu lesnického potenciálu 
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poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu.

poškozeného nebo zničeného požáry a 
jinými přírodními katastrofami, včetně 
škůdců, chorob a katastrofických událostí a 
jevů souvisejících se změnou klimatu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1185
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) předcházení škodám způsobených 
volně žijícími zvířaty a jejich náprava.

Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) předcházení poškození lesa 
způsobenému volně žijícími zvířaty a jeho 
náprava.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Údržba preventivní infrastruktury a 
udržování vhodné úrovně porostu v 
lesních oblastech, takže lesním požárů lze 
předcházet pastvou hospodářských zvířat.

Or. es

Pozměňovací návrh 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi. V programu musí být 
případně uveden seznam druhů 
organismů, které poškozují rostliny a 
které mohou způsobit katastrofu.

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 1189
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi. V programu musí být 

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi.
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případně uveden seznam druhů 
organismů, které poškozují rostliny a 
které mohou způsobit katastrofu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1190
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi. V programu musí být 
případně uveden seznam druhů organismů, 
které poškozují rostliny a které mohou 
způsobit katastrofu.

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
velké katastrofy nebo závažných 
hospodářských a environmentálních škod
doloženo vědeckými důkazy a uznáno 
veřejnými vědeckými organizacemi. V 
programu musí být případně uveden 
seznam druhů organismů, které poškozují 
rostliny a které mohou způsobit katastrofu, 
případně s možností aktualizace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy doloženo vědeckými 
důkazy a uznáno veřejnými vědeckými 
organizacemi. V programu musí být 
případně uveden seznam druhů organismů, 
které poškozují rostliny a které mohou 
způsobit katastrofu.

V případě preventivních opatření týkajících 
se škůdců a chorob musí být riziko výskytu 
příslušné katastrofy co nejdříve doloženo 
vědeckými důkazy a uznáno veřejnými 
vědeckými organizacemi. V programu 
musí být případně uveden seznam druhů 
organismů, které poškozují rostliny a které 
mohou způsobit katastrofu.
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Or. it

Pozměňovací návrh 1192
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora 
podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu s podrobným 
rozvedením cílů v oblasti prevence.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Dlouhodobá správa lesů je zajištěna vnitrostátními právními předpisy týkajícími se lesů. 
Plány správy lesů požadované Komisí by vedly ke zvýšení byrokracie.

Pozměňovací návrh 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora 
podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu s podrobným 
rozvedením cílů v oblasti prevence.

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy.
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Or. de

Odůvodnění

Toto opatření není v souladu se zásadou subsidiarity členských států.

Pozměňovací návrh 1194
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora 
podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu s podrobným 
rozvedením cílů v oblasti prevence.

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1195
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

U lesnických podniků nad určitou rozlohu, 
kterou členské státy vymezí v programu, je 
podpora podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu s podrobným 
rozvedením cílů v oblasti prevence.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1196
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. Pro zemědělské podniky nad 
určitou velikost, kterou v programu určí 
členské státy, se podpora podmíní 
předložením lesního hospodářského plánu 
nebo rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 1993 nebo 
doplňkovým plánem ke stávajícímu plánu 
správy lesů s podrobným rozvedením cílů 
v oblasti prevence.

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy, který obsahuje vnitrostátní 
hodnocení rizika lesních požárů nebo 
rizika jiných škod (přezkoumáním kritérií 
jako bioklimatické zóny, rozložení 
stanovišť a četnost minulých výskytů) a 
případný přístup k nim. U lesnických 
podniků nad určitou rozlohu, kterou 
členské státy vymezí v programu, je 
podpora podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu s podrobným 
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rozvedením cílů v oblasti prevence.

Or. en

Pozměňovací návrh 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence. Od tohoto požadavku se upouští 
pro farmy, které jsou součástí sdružení 
vlastníků půdy a vztahuje se na ně plán 
prevence sestavený příslušnými orgány. 

Or. es

Odůvodnění

Od požadavku velikosti pro farmy se upouští, jestliže je předložen plán správy lesů, který 
stanoví cíle pro prevenci a nápravu škod na lesech způsobených lesními požáry a přírodními 
pohromami, za předpokladu, že tyto farmy jsou součástí sdružení vlastníků půdy, na než se 
vztahuje plán prevence sestavný příslušnými orgány a že mají platný schválený plán pro 
rozvoj nebo plánování lesa.

Pozměňovací návrh 1199
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro podporu týkající se prevence lesních vypouští se



PE494.479v01-00 70/170 AM\909513CS.doc

CS

požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru.

Or. de

Pozměňovací návrh 1200
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se
středním nebo vysokým rizikem požáru.

Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti s 
vysokým, středním nebo nízkým rizikem 
požáru.

Or. it

Pozměňovací návrh 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy 
v členských státech. Tento procentní podíl 
se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 

vypouští se
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bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. fr

Odůvodnění

[Převedeno do článku 26.]

Pozměňovací návrh 1202
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl 
se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila značnou škodu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Členské státy stanový 
prahovou hodnotu pro náhradu ve vztahu 
k množství stromů.

Or. de

Odůvodnění

Původní znění vztahující se ke zničení zemědělského potenciálu není dostatečně jasné. Limit 
stanovený členskými státy by se měl vztahovat k jednotce správy lesa (zásobám).
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Pozměňovací návrh 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl
se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy nebo opatření přijatých 
v souladu se směrnicí Rady 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinily zničení lesního  
potenciálu pro každou jednotku 
definovanou členskými státy, ze strany 
příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Rozsah škod se určí na 
základě průměrného stávajícího lesnického 
potenciálu v tříletém období bezprostředně 
předcházejícím katastrofě, nebo průměru 
za pětileté období bezprostředně 
předcházející katastrofě s vyloučením 
nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. de

Odůvodnění

Dodatečné podpůrné požadavky, že je třeba, aby bylo zničeno alespoň 30 % lesního 
potenciálu, nejsou adekvátní pro pohromy, které souvisejí s 2000/29/ES. Rozsah a definici 
škod by měly určovat členské státy. Vzhledem k období růstu delšímu než 80 let je kompenzace 
ztrát nezbytná již při škodách menších než 30 %.

Pozměňovací návrh 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
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přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl se 
určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
15 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl se 
určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. it

Pozměňovací návrh 1205
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl se 
určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu 
definovaného členským státem, ze strany 
příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl se 
určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podpora uvedená v odst. 1 písm. d) se 
jako výjimka vztahuje na problémy s 
poškozením lesa způsobeným faktory 
životního prostředí, jako je změna klimatu 
nebo znečištění nebo komplexní zdravotní 
problémy, jež jsou výsledkem interakce 
patogenů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora v rámci tohoto opatření se 
neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy.

vypouští se

Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku
kombinace tohoto opatření s jinými 
nástroji podpory členských států nebo 
Unie nebo soukromými systémy pojištění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice k zvýšení odolnosti a ekologické 
hodnoty lesních ekosystémů

Obnova škody způsobené lesními požáry 
a pohromami a investice ke zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů

Or. fr

Pozměňovací návrh 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a veřejným
subjektům a jiným správcům půdy.

Or. es

Odůvodnění

Měl by sem být zařazen termín „veřejný“.

Pozměňovací návrh 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
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vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

vlastníkům lesů, soukromým a veřejným
subjektům.

Or. es

Odůvodnění

Tyto návrhy změn k různým opatřením v oblasti lesnictví uznávají veřejné subjekty, nikoli 
pouze obce, jako příjemce podpory, a zohledňují tak skutečnou situaci vlastnictví lesů.

Pozměňovací návrh 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a veřejným
subjektům.

Or. es

Odůvodnění

Toto pojetí je třeba rozšířit, aby tuto podporu mohly využívat i další druhy veřejných subjektů, 
nikoli pouze obce.

Pozměňovací návrh 1212
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů a soukromým a veřejným
subjektům.

Or. it

Pozměňovací návrh 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým, veřejným a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením.

Or. it

Pozměňovací návrh 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
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poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

poskytuje soukromým, poloveřejným a 
veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením. Podpora může 
být poskytována rovněž subjektům, které 
obhospodařují státní lesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům lesů. V případě státních lesů 
může být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, dalším správcům 
lesa obcím a jejich sdružením. V případě 
státních lesů může být podpora 
poskytována rovněž subjektům, které tyto 
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které nejsou závislé na státním rozpočtu. lesy obhospodařují a které nejsou závislé 
na státním rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.
Tato omezení se nevztahuje na opatření 
na vápnění lesa.

Or. de

Pozměňovací návrh 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje pouze fyzickým osobám, 
soukromým vlastníkům lesů, soukromým a 
poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují a 
které nejsou závislé na státním rozpočtu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu lesů a 
zalesněných ploch v dotyčné oblasti nebo 
zlepšují potenciál ekosystémů ke 
zmírňování změny klimatu, aniž by byly z 
dlouhodobého hlediska vyloučeny
hospodářské přínosy.

2. Investice se zaměří zejména na:

a) obnovu lesního potenciálu poničeného 
požáry a dalšími přírodními pohromami 
včetně těch, které způsobili škůdci, 
choroby, změna klimatu a katastrofické 
události;
b) splnění závazků týkajících se cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
poskytování služeb ekosystémů a/nebo 
závazků, které zvyšují společenskou 
hodnotu lesů a zalesněných ploch 
v dotyčné oblasti nebo zlepšují potenciál 
ekosystémů ke zmírňování změny klimatu, 
aniž by byly z dlouhodobého hlediska 
vyloučeny hospodářské přínosy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1220
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu lesů a 
zalesněných ploch v dotyčné oblasti nebo 
zlepšují potenciál ekosystémů ke 
zmírňování změny klimatu, aniž by byly z 
dlouhodobého hlediska vyloučeny 
hospodářské přínosy.

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu lesů a 
zalesněných ploch v dotyčné oblasti nebo 
zlepšují potenciál ekosystémů ke 
zmírňování změny klimatu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu lesů a 
zalesněných ploch v dotyčné oblasti nebo 
zlepšují potenciál ekosystémů ke
zmírňování změny klimatu, aniž by byly z 
dlouhodobého hlediska vyloučeny 
hospodářské přínosy.

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu a 
produktivitu lesů a zalesněných ploch v 
dotyčné oblasti nebo zlepšují potenciál 
ekosystémů ke zmírňování změny klimatu, 
včetně dlouhodobých hospodářských 
přínosů.

Or. it

Odůvodnění

Hospodářské aspekty a produktivity by měly být rovněž zahrnuty do cílů investic na zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů, aby bylo zcela jasné, že se věnuje 
pozornost hospodářské produktivitě lesů a zlepšení lesních zdrojů, jak je uvedeno v bodě 
odůvodnění 25. 
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Pozměňovací návrh 1222
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investice budou zaměřeny v zásadě na 
obnovu lesního potenciálu poničeného 
požáry a dalšími přírodními pohromami 
včetně těch, které způsobili škůdci, 
choroby a změna klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora podle odst. 2 písm. a) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy 
v členských státech. Tento procentní podíl 
se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto opatření tak lze využít na 
financování zřízení nástrojů plánování v 
odvětví lesnictví, jako jsou plánovací 
projekty a technické plány, které zahrnují 
investiční iniciativy financované tímto 
opatřením.

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zavedena ustanovení pro financování technické práce, jako jsou návrhy 
dokumentů pro plánování v lesnictví, s cílem podpořit a povzbudit lepší plánování v lesnictví.

Pozměňovací návrh 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora se poskytuje na základě 
kvantifikovaného důkazu o přínosu, který 
mají přinést aktiva bez tržní hodnoty 
vytvořená touto investicí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Podpora podle odstavce 2 písmene a) 
se neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy. Členské 
státy zajistí, aby se zabránilo nadměrné 
kompenzaci v důsledku kombinace tohoto 
opatření s jinými nástroji podpory 
členských států nebo Unie nebo 
soukromými systémy pojištění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1227
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 27 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do nových lesních technologií a 
zpracování lesnických produktů a jejich 
uvádění na trh

Investice do environmentálně udržitelných
lesnických technologií a do zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým a veřejným
vlastníkům půdy a nájemcům a dalším 
správcům půdy a malým a středním 
podnikům na investice, které zvyšují 
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zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům lesů a malým a středním 
podnikům na investice, které zvyšují 
lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. es

Odůvodnění

Tyto návrhy změn k různým opatřením v oblasti lesnictví uznávají veřejné subjekty, nikoli 
pouze obce, jako příjemce podpory, a zohledňují tak skutečnou situaci vlastnictví lesů.

Pozměňovací návrh 1230
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů,
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům lesů a malým a středním 
podnikům na investice, které zvyšují 
lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. es

Pozměňovací návrh 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje veřejným a soukromým 
vlastníkům lesů a malým a středním 
podnikům na investice, které zvyšují 
lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. es
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Odůvodnění

Toto pojetí je třeba rozšířit, aby tuto podporu mohly využívat i další druhy veřejných subjektů, 
nikoli pouze obce.

Pozměňovací návrh 1232
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, veřejným 
subjektům zřízeným pro účely odborné 
přípravy a malým a středním podnikům na 
investice, které zvyšují lesnický potenciál 
nebo souvisejí se zpracováním lesnických 
produktů a jejich uváděním na trh Na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, lesním 
pracovníkům a jejich sdružením a malým 
a středním podnikům na investice, které 
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zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
dalším správcům lesů, obcím a jejich 
sdružením a malým a středním podnikům 
na investice, které zvyšují lesnický 
potenciál nebo souvisejí se zpracováním 
lesnických produktů a jejich uváděním na 
trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárských 
ostrovů, menších ostrovů v Egejském moři 
ve smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice do
ekologicky udržitelných lesnických
technologií nebo zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh. Na území 
Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje pouze soukromým vlastníkům 
lesů, obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1237
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

2. Investice související se zvyšováním 
environmentální hodnoty lesů se uskuteční 
na úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům a jsou zvláště 
cenné z hlediska ochrany životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice na dodávku 
ochranného zařízení a pracovních oděvů 
a rovněž do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a 
zdrojům.

Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

2. Všechny investice související se 
zvyšováním ekonomické hodnoty lesů a 
jejich produktivního potenciálu jsou 
způsobilé. Uskutečňují se na úrovni 
lesnického podniku a mohou zahrnovat 
investice do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a 
zdrojům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1240
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Investice související s používáním dřeva 
jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace 
před průmyslovým zpracováním.

3. Investice související s používáním dřeva 
jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
relevantní pro všechny pracovní operace, 
jejichž cílem je zlepšení potenciálu 
lesnictví, zpracovávání a uvádění na trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora je omezena maximálními 
mírami podpory stanovenými v příloze I.

4. Podpora je omezena maximálními 
mírami podpory ve výši 60 % či méně v 
méně rozvinutých regionech a 40 % v 
ostatních regionech.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 1242
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě investic do nových 
lesnických technologií a do zpracování a 
marketingu lesnických produktů je 
podpora podmíněna předložením lesního 
hospodářského plánu nebo ekvivalentního 
nástroje včetně opatření na podporu 
biologické rozmanitosti, s cílem 
dosáhnout znatelného pokroku v oblasti 
ochrany stavu druhů a přírodních 
stanovišť, které závisí na lesnictví nebo 
jsou jím ovlivňovány, v souladu se 
strategií EU v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Podpora opatření v oblasti lesnictví by 
měla být založena na standardu 
osvědčených postupů v oblasti lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1244
Bas Eickhout



AM\909513CS.doc 93/170 PE494.479v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Veškerá podpora pro využívání a 
produkci bioenergie by měla být založena 
na kritériích týkajících udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento článek nedostatečně řeší potřebu strukturovat produkci a plnit cíle návrhu Komise. 
Vzhledem k důležitosti této věci by mělo být toto opatření zahrnuto do jednotného nařízení o 
společné organizaci trhů a měl by mu být přidělen odpovídající rozpočet. Současný přístup se 
snaží dosáhnout příznivého přístupu k malým producentům, avšak může skonči zvrácením 
procesu konsolidace, který již probíhá nebo který je obsažen v rozsáhlých marketingových 
strategiích, a tím vést k roztříštěnosti dodávek.

Pozměňovací návrh 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 28 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizování seskupení producentů Zřizování organizací a seskupení 
producentů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 jednotného nařízení o 
společné organizaci trhů (EU) č. [...] v 
zemědělství a seskupení producentů v 
lesnictví, zejména s cílem

Or. fr

Pozměňovací návrh 1248
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
organizací producentů, jak jsou 
definovány v článku 106 nařízení (EU) č. 
[...] o společné organizaci trhů v 
zemědělství a lesnictví s cílem

Or. fr

Pozměňovací návrh 1249
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
organizací producentů podle jednotného 
nařízení o společné organizaci trhů (EU) 
č. [...] a seskupení producentů v 
zemědělství a v lesnictví s cílem

Or. de

Pozměňovací návrh 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů a úpravy velikosti v 
rámci stávajících organizací producentů 
prostřednictvím fúzí nebo rozšiřování v 
zemědělství a v lesnictví s cílem

Or. pt

Pozměňovací návrh 1251
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
organizací producentů v zemědělství a 
lesnictví nebo zvyšováním jejich velikosti 
nebo rozsahu s cílem

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování a 
rozvoj seskupení producentů v zemědělství 
a lesnictví s cílem:

Or. de

Pozměňovací návrh 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování a 
fúze seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

Or. es

Pozměňovací návrh 1254
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přizpůsobit produkci a výstup a) přizpůsobit produkci a výstup 
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producentů, kteří jsou členy těchto 
seskupení, požadavkům trhu;

producentů, kteří jsou členy těchto 
organizací, požadavkům trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajistit spravedlivé ceny pro 
producenty v organizaci posílením jejich 
vyjednávací síly v potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společně uvádět zboží na trh, včetně 
přípravy k prodeji, centralizace prodeje 
a dodávek velkoodběratelům;

b) společně uvádět zboží na trh a 
propagovat je, včetně přípravy k prodeji, 
centralizace prodeje a dodávek 
velkoodběratelům

Or. ro

Pozměňovací návrh 1257
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vytváření infrastruktur a logistických 
kapacit s cílem využívat biomasu 
ekologickým a ekonomicky udržitelným 
způsobem, zejména pokud jde o technické 
využívání zemědělského odpadu, zbytků, 
lignocelulózových vláknovin a 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné efektivně využívat dostupné zdroje biomasy, bude zapotřebí nového zařízení a 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 1258
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vytváření a optimalizace infrastruktur 
a logistických kapacit s cílem využívat 
biomasu ekologickým a ekonomicky 
udržitelným způsobem, zejména pokud jde 
o technické využívání zemědělského 
odpadu, zbytků, lignocelulózových 
vláknovin a nepotravinářských 
celulózových vláknovin;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné efektivně využívat dostupné zdroje biomasy, bude zapotřebí nového zařízení a 
infrastruktury. Investice do vytvoření a zdokonalení infrastruktur a logistických schopností 
hrají klíčovou úlohu, má-li se zajistit, že se veškerá biomasa( včetně zemědělských, lesnických 
a odpadových surovin) bude využívat ekonomicky udržitelným a ekologickým způsobem a že 
se opravdu využívá.



AM\909513CS.doc 99/170 PE494.479v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) úprava velikosti zvýšením počtu členů 
nebo hodnoty produkce uplatňované v 
jiných hodnotových řetězcích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) nárůst prostřednictvím náboru 
zaměstnanců nebo fúze na základě 
obchodních dohod na podporu synergie a 
na uvedení činností organizací 
producentů do doplňkového vztahu nebo 
prostřednictvím vertikální integrace; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1261
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět organizace producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
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dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět organizace producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských, skladovacích a 
marketingových potenciálů a organizace a 
usnadnění inovačních procesů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1264
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
provádění inovačních procesů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zřízení asociací organizací producentů 
nebo seskupení či asociací producentů 
odpovědných za používání zeměpisných 
označení a označení původu nebo značek 
kvality v souladu s právními předpisy EU 
a rovněž uznávaných meziodvětvových 
organizací.

Or. es

Pozměňovací návrh 1266
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) úprava velikosti zvýšením počtu členů 
nebo hodnoty produkce uváděné na trh až 
do dosažení podstatného tržního stropu. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1267
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) nárůst prostřednictvím náboru 
zaměstnanců nebo fúze na základě 
obchodních dohod na podporu synergie a 
na uvedení činností organizací 
producentů do doplňkového vztahu nebo 
prostřednictvím vertikální integrace; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1268
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podporu lze poskytovat podle bodu 
1b), pouze pokud  nezpůsobuje narušení 
hospodářské soutěže pro podniky, které 
mohou přispět k dosažené těchto cílů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou podle článku 106 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů příslušným orgánem členského státu 
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seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje organizacím
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1271
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje organizacím
producentů, která jsou  příslušným 
orgánem členského státu podle článku 106 
´jednotného nařízení o společné 
organizaci trhů oficiálně uznána na 
základě podnikatelského plánu. Omezuje 
se na organizace producentů, kteří spadají 
do definice malých a středních podniků.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu nebo plánu 
činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 1273
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením Podpora se poskytuje seskupením 
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producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, jejichž roční obrat 
nepřesahuje 50 milionů eur.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na specifickou situaci subjektů, jimž se podle tohoto článku poskytuje podpora, 
navrhujeme upustit od požadavku splnění definice malých a středních podniků, které odkazuje 
na objem ročního obratu a zaměstnanců. Kritérium omezující přístup k podpoře by se mělo 
omezit pouze na roční obrat a ne na úroveň počtu zaměstnanců. Navrhujeme proto 
přeformulovat definici malých a středních podniků a omezit podporu pro zemědělská 
seskupení stanovením limitu ročního obratu a vyloučením počtu zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Pro seskupení 
producentů s obratem menším než 1 
milion EUR, pokud jde o členské státy, 
které přistoupily k EU před rokem 2004, v 
souladu s čl. 8 odst. 1 písm. d) tohoto 
nařízení, se podpora poskytuje  pouze z 
programů rozvoje venkova s tematickými 
podprogramy týkajícími se krátkých 
dodavatelských řetězců.

Or. es

Odůvodnění

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y 
suponga una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que 
se contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que 
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se elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros 
que se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de 
Estados miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de 
distribución cortas.

Pozměňovací návrh 1276
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice mikropodniků a malých podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků.

Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do 
definice malých a středních podniků nebo 
jsou podle právních předpisů členského 
státu považována za ekvivalent takových 
podniků.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1278
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 28. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora je zaměřena na takové 
organizace producentů, v nichž je politika 
určována jednotlivými členy buď 
prostřednictvím většiny hlasovacích práv 
nebo prostřednictvím většinového členství 
ve správní radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Členské státy do deseti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1280
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 

Členské státy do pěti let od poskytnutí 
podpory podle tohoto článku ověří, zda 
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dosaženo cílů podnikatelského plánu. bylo dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Členské státy do pěti let od poskytnutí 
podpory podle tohoto článku ověří, zda 
bylo dosaženo cílů podnikatelského plánu.
Po prvním roce bude roční podpora 
založena na ověření výkonnosti měřené 
prostými kvantitativními ukazateli 
pokroku v dosahování cílů stanovených v 
předchozím roce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 28. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po období pěti let je seskupení producentů 
uznáno jako organizace producentů podle 
článku 106 nařízení (EU) č. ... (jednotné 
nařízení o společné organizaci trhů).

Or. es

Pozměňovací návrh 1283
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 
pěti let ode dne, kdy bylo seskupení 
producentů uznáno na základě svého 
podnikatelského plánu. Vypočítává se 
podle roční produkce seskupení uvedené na 
trh. Poslední splátku členské státy vyplatí 
až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 
pěti let ode dne, kdy byla poskytnuta 
podpora podle tohoto článku. Vypočítává 
se podle hodnoty roční produkce seskupení 
uvedené na trh. Poslední splátku členské 
státy vyplatí až po ověření správného 
provedení podnikatelského plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 
pěti let ode dne, kdy bylo seskupení 
producentů uznáno na základě svého 
podnikatelského plánu. Vypočítává se 
podle roční produkce seskupení uvedené na 
trh. Poslední splátku členské státy vyplatí 
až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

Podpora se poskytuje formou paušální 
částky v ročních splátkách po dobu prvních 
deseti let ode dne, kdy byla poskytnuta 
podpora podle tohoto článku. Vypočítává 
se podle hodnoty roční produkce seskupení 
uvedené na trh. Poslední splátku členské 
státy vyplatí až po ověření správného 
provedení podnikatelského plánu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1285
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit seskupení producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do seskupení. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit organizaci producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do organizace. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit seskupení producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do seskupení. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit organizaci producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do organizace. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1287
Bas Eickhout
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě seskupení producentů 
v odvětví lesnictví je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
nebo ekvivalentního nástroje včetně 
opatření na podporu biologické 
rozmanitosti, s cílem dosáhnout 
znatelného pokroku v oblasti ochrany 
stavu biologické rozmanitosti druhů 
a přírodních stanovišť, které závisí na 
lesnictví nebo jsou jím ovlivňovány, 
v souladu se strategií EU v oblasti 
biologické rozmanitosti.
Podpora opatření v oblasti lesnictví by 
měla být založena na standardu 
osvědčených postupů v oblasti lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na konci období deseti let musí 
organizace producentů splňovat podmínky 
pro uznání podle článku 106 nařízení 
(EU) č. (CMO/2012).

Or. pt

Pozměňovací návrh 1289
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné. tato opatření 
zahrnují podporu střídání plodin, zařazení 
bílkovinných plodin do střídání, zlepšení 
trvalých kultur a využívání metoda 
biologické kontroly škůdců jako 
prostředku pro snížení nebo zmírnění 
škůdců, např. využití přírodních 
rostlinných posilovačů a přirozených 
nepřítel.

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné. Tyto činnosti 
mohou být vhodné pro zachování i pro 
změny zemědělských praktik, protože jsou 
pozitivním příspěvkem k životnímu 
prostředí a klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1291
Elisabeth Jeggle
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření všem druhům činností bez 
diskriminace, na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

Or. de

Pozměňovací návrh 1292
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více 
agroenvironmentálních-klimatických 
závazků pro zemědělskou půdu. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců 
a dalších správců půdy, kteří přijmou 
zemědělské praktiky a nástroje 
environmentálního řízení, které reagují 
na agroenvironmentální výzvy 
integrovaným způsobem. Upřednostňuje 
se přechod na ekologické zemědělství a 
pokročilé udržitelné systémy zemědělství. 
Agroenvironmentální programy by se 
měly zaměřovat na příklady osvědčených 
postupů při správě půdy, vodním 
hospodářství, biologické rozmanitosti, 
recyklaci organického materiálu a 
zachování ekosystémů (zásada 
„modelového příkladu“), upřednostňovat 
investice do těchto technik a snažit se šířit 
osvědčené postupy po celém území 
programu.
Plány v oblasti ochrany klimatu by měly 
být zaměřeny na snížení emisí 
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skleníkových plynů v rámci celého 
zemědělského podniku nebo 
hospodářského systému. 
V řádně odůvodněných případech mohou 
být za účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy. Členské státy ba měly dávat 
přednost stávajícím 
agroenvironmentálním opatřením, které 
prokázaly vysokou environmentální 
výkonnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1293
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 
agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům a skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 
agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu nebo půdu vhodnou pro zemědělství, 
nebo kteří investovali do opatření na 
přizpůsobení se změně klimatu. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty skupinám 
jiných správců zemědělců.

Or. de

Odůvodnění

Cílovou skupinou těchto opatření by měli být v prvé řadě zemědělci.

Pozměňovací návrh 1295
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro způsobilé 
oblasti. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 
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agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více 
agroenvironmentálních-klimatických 
závazků pro zemědělskou půdu. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací odpovídajících
jednomu nebo více 
agroenvironmentálním-klimatickým 
závazkům. V řádně odůvodněných 
případech mohou být za účelem plnění cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí 
agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 1297
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky významně
přesahující rámec příslušných závazných 
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podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

norem stanovených podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a jiných příslušných 
požadavků stanovených podle kapitoly 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012, příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. de

Odůvodnění

Všdchna agroenvironmentální a klimatická opatření by měla být přijata jako „zelená z vlastní 
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podstaty“ v rámci ekologičtějšího 1. pilíře, avšak bez zvýšení základní úrovně požadavků na 
2. pilíř.

Pozměňovací návrh 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012, příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1300
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
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platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012, příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012, příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1304
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a příslušných 
minimálních požadavků, jež se týkají 
používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy Všechny tyto závazné požadavky 
jsou určeny v programu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1305
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012.
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požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1306
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy IV nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012. Všechny tyto 
závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

Or. en

Odůvodnění

Základ agroenvironmentálních-klimatických plateb by členským státům neměl bránit zavést 
vnitrostátní právní předpisy pro ochranu přírody a životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 1307
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012, jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012 a příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin. Všechny tyto závazné 
požadavky jsou určeny v programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Uplatňování podmíněnosti v 
opatřeních pro rozvoj venkova založených 
na platbách na plochu musí doprovázet 
jednotný přístup  platný pro oba pilíře, 
pokud jde o pravidla pro výpočet sankcí 
týkajících se doplňkovosti. v případě 
příjemců programů pro malé farmy. 
Provádění ekologického balíčku jako 
základu pro tento přístup by mělo dva 
účinky: 
1. Zvýšení administrativního úsilí 
zatěžováním programového postupu 
souvisejícího se sestavováním programů 
rozvoje venkova, po němž by vyl vytvořen 
komplexní mechanismus, jenž by měl 
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umožnit technické provádění těchto 
platebních systémů.
2. Snížení očekávaného dopadu opatření 
na podporu ochrany životního prostředí a 
udržitelné správy zemědělské půdy a 
přírodních zdrojů.
Zavedení ekologického balíčku povede ke 
snížení úrovně agro-environmentálních 
plateb na kritéria, která nedodržují zásadu 
kvantifikovaných ušlých příjmů a 
dodatečných náklady, které farmářům 
vznikly po splnění závazků. Za ušlé příjmy 
a dodatečné náklady, které vznikly jako 
výsledek provádění 
agroenvironmentálních opatření se musí 
vyplácet plné kompenzace. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly zahrnovat opatření, která 
podpoří plnění podmínek stanovených 
v článku 32 v hlavě III kapitole 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012, s cílem dále 
podpořit jejich přínos pro životní 
prostředí. Tato opatření by se měla 
přizpůsobit zvláštnostem příslušné půdy, 
aby přínos pro životní prostředí byl co 
největší.

Or. en

Odůvodnění

S cílem dále stimulovat přínos ekologicky zaměřených závazků podle ekologických  plateb 1. 
pilíře pro životní prostředí, je třeba v agroenvironmentálním mechanismu podporovat 
pozitivní správu.
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Pozměňovací návrh 1310
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zemědělcům je možno poskytovat 
podporu, která splňuje vnitrostátní 
požadavky pro integrovanou ochranu 
rostlin, pokud jdou nad běžné zásady a 
požadavky stanovené ve směrnici 
2009/128/ES.

Or. en

Odůvodnění

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, some Member States might go beyond the 
minimum IPM requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive 
and will impose additional investments and costs to farmers to comply with these standards. 
In this sense, rural development funds should ensure that farmers in those countries have the 
necessary resources to comply with the additional requirements in order to avoid competitive 
disadvantage.

Pozměňovací návrh 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že zemědělci jsou 
automaticky způsobilí pro podporu 
uvedenou v kapitole 2 hlavy III nařízení 
(EU) č. [DP], nemusí být 
agroenvironmentální-klimatická opatření 
stanovená v čl. 29 odst. 4 tohoto nařízení 
stejná jako ekologická opatření, avšak 
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agroenvironmentální-klimatické 
programy nesmí překročit přínosy 
ekologických opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se vynasnaží poskytnout 
osobám, které se zaváží k provádění 
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího s 
dotyčným závazkem a/nebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

4. Členské státy se mohou snažit
poskytnout osobám, které se zaváží k 
provádění operací v rámci tohoto opatření, 
znalosti a informace potřebné k jejich 
plnění, včetně odborného poradenství 
souvisejícího s dotyčným závazkem a/nebo 
podmínění podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se vynasnaží poskytnout
osobám, které se zaváží k provádění 
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího s 
dotyčným závazkem a/nebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

4. Členské státy zajistí osobám, které se 
zaváží k provádění operací v rámci tohoto 
opatření, aby měly příležitost získat
znalosti a informace potřebné k jejich 
plnění, včetně zavedení služeb odborného 
poradenství. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vzhledem k novým pravidlům je nutné 
zavést přechodná ustanovené, aby mohli 
příjemci agroenvironmentálních plateb 
splnit podmínky způsobilosti, které musí 
být splněny. Při inspekci se může objevit 
mnoho rizik: intenzifikace zemědělské 
činnosti v oblastech vysoké přírodní 
hodnoty místo toho, aby byl zajištěn 
příjem farmy/domácnosti, s následnými 
nepříznivými dopady na životní prostředí 
(biologická rozmanitost, voda, půda, 
změna klimatu); nemožnost absorbovat 
financování vyčleněné na 
environmentální cíle (minimálně 25 % 
celkových příspěvků EZFRV na každý 
program rozvoje venkova).

Or. ro

Pozměňovací návrh 1315
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety.
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 

5. V rámci dosažení a udržení 
environmentálních cílů EU, závazky v 
rámci tohoto opatření se přijímají na 
období čtrnácti let s možností ukončení po
sedmi letech.
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období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1316
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se v 
zásadě přijímají na období jednoho roku až 
sedmi let, v závislosti na provedených 
investicích. Je-li to však nezbytné k 
dosažení či zachování požadovaných 
přínosů pro životní prostředí, mohou 
členské státy ve svých programech rozvoje 
venkova stanovit u určitých druhů závazků 
delší období, včetně povolením jejich 
ročního prodloužení po uplynutí 
počátečního období. Možnost ročního 
prodloužení je k dispozici i pro stávající 
závazky.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné určit období se konkrétní egroenvironmentální-klimatická opatření 
provádějí pro každé opatření samostatně.
Pět let není ideální období pro všechna opatření. Možnost prodloužit opatření po ročních 

obdobích by měla být rozšířena i na stávající projekty.

Pozměňovací návrh 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
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přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
nebo kratší (nejméně 1 rok) období, 
včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
nebo kratší období, včetně povolením 
jejich ročního prodloužení po uplynutí 
počátečního období.

Or. de

Pozměňovací návrh 1319
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
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Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po určení počátečního období.
Pro nové závazky přímo následující po
závazcích uskutečněných v počátečním 
období mohou členské státy určit ve svých 
programech rozvoje venkova kratší 
období. V řádně odůvodněných případech 
mohu členské státy rovněž určit kratší 
počáteční období.

Or. en

Odůvodnění

členským státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby mohly určit nejvhodnější délku dohod 
v souladu se specifickými podmínkami regionu. Nové dohody následující po určení 
počátečního období by měly být v případě sankcí nezávislé. Předkládaný pozměňující návrh je 
v souladu s konsolidovaným revidovaným zněním dánského předsednictví.

Pozměňovací návrh 1320
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období. Pro nové závazky přímo 
následující po závazcích uskutečněných v 
počátečním období mohou členské státy 
určit ve svých programech rozvoje 
venkova kratší období. V řádně 
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odůvodněných případech mohu členské 
státy rovněž určit kratší počáteční období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1321
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období. Pro specifická podopatření a 
oblasti se zavedou opatření, podle nichž 
členské státy přijmou závazky podle tohoto 
opatření na období kratší než pět let.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 

5. Závazky v rámci tohoto opatření 
vztahující se na období stanovené v 
programu se přijímají na období mezi pěti 
až sedmi lety. Je-li to však nezbytné k 
dosažení či zachování požadovaných 
přínosů pro životní prostředí, mohou 
členské státy ve svých programech rozvoje 
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období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

venkova stanovit u určitých druhů závazků 
delší období, včetně povolením jejich 
ročního prodloužení po uplynutí 
počátečního období.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Financování z EZFRV lze využít na 
opatření , která spadají pod kapitolu 2 
hlavy III nařízení (EU) č. DZ/2012.

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na egroenvironmentální a klimatická opatření jdou v zásadě nad ekologické 
požadavky s přímými platbami. Certifikovaná egroenvironmentální a klimatická opatření by 
měla tedy automaticky splňovat ekologické požadavky. Všechna opatření by se tedy měla 
pokládat za způsobilá pro ekologické cíle v prvním pilíři o pro agroenvironmentální 
mechanismus ve druhém pilíři.

Pozměňovací návrh 1324
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 30 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 40 %. V 
řádně odůvodněných případech pro akce 
týkající se ochrany životního prostředí a 
jsou-li v těchto oblastech registrována 
stálá omezení, lze poskytnout podporu 
jako paušální platbu nebo jednorázovou 
platbu na jednotku.

Or. en

Odůvodnění

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too 
high to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration. 
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment 
regarding one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Pozměňovací návrh 1325
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
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do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

do výše 30 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1326
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %. V 
řádně odůvodněných případech pro akce 
týkající se ochrany životního prostředí a 
jsou-li v těchto oblastech registrována 
stálá omezení, lze poskytnout podporu 
jako paušální platbu nebo jednorázovou 
platbu na jednotku, vypočítané na základě 
dodatečných vynaložených nákladů a 
ušlého příjmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují v 6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
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plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

dodatečné náklady a ušlé příjmy příjemců 
podpory v důsledku přijatých závazků. V 
případě potřeby mohou hradit rovněž 
transakční náklady až do výše 20 % prémie 
vyplacené na agroenvironmentální-
klimatické závazky. Pro účely závazků
přijatých skupinou zemědělců je každému 
zapojenému zemědělci skupiny poskytnuta 
podpora formou paušální částky určené 
na pokrytí dodatečných nákladů, které mu 
vznikly v souvislosti s adaptací v průběhu 
prvního roku.
Pro účely výpočtu plateb uvedených v 
tomto odstavci mohou členské státy v 
případě, že existuje nebezpečí, že dojde k 
upuštění od postupů příznivých pro životní 
prostředí a klima, vypočítávat výši 
podpory na základě nákladů obětovaných 
příležitosti, jež by vznikly v případě 
upuštění od těchto aktivit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1328
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců nebo jinými správci půdy, činí 
maximální výše 30 %. Jestliže program 
rozvoje venkova neumožňuje uplatnění 
opatření podle článku 31 je pro operace 
spadající do působnosti směrnic 
92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES 
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maximální částka vážící se k transakčním 
nákladům zvýšena na 30 %.  

Or. it

Pozměňovací návrh 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků, i když jsou zachovávány 
stávající postupy příznivé pro životní 
prostředí.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
stanoví ve vztahu k postupům 
považovaným za méně příznivé pro životní 
prostředí. Jedná se o postupy, jejichž 
uplatňování by veřejné orgány 
předpokládaly v rámci celé dané oblasti, 
kdyby nebyly poskytovány žádné platby.
V případě potřeby mohou tyto platby hradit 
rovněž transakční náklady až do výše 20 % 
prémie vyplacené na agroenvironmentální-
klimatické závazky. Jsou-li závazky 
předmětem společných opatření, činí 
maximální výše 30 %

Or. fr

Pozměňovací návrh 1330
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a jsou formou 
odměny pro příjemce podpory, kteří 
vynakládají úsilí s cílem zlepšit fungování 
svého podniku z hlediska životního 
prostředí a klimatu, přičemž zvláštní 
důraz by měl být kladen na investice 
zaměřené na řešení nových úkolů 
spojených se změnou klimatu, na energii z 
obnovitelných zdrojů, na hospodaření s 
vodou a půdou a na biologickou 
rozmanitost. V případě potřeby mohou 
hradit rovněž transakční náklady až do 
výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady a 
motivační náklady až do výše 20 % prémie 
vyplacené na agroenvironmentální-
klimatické závazky. Jsou-li závazky přijaty 
skupinami zemědělců, činí maximální výše 
30 %.

Or. de
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Odůvodnění

Motivace k zavedení či zachování výrobních procesů, které jsou příznivé pro životní prostředí, 
k ochraně krajiny a jejích charakteristik, přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti je věcí 
veřejného zájmu. 

Pozměňovací návrh 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši dodatečné náklady a ušlé 
příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Or. ro

Odůvodnění

V zájmu dosažení cíle, jímž je ochrana životního prostředí a zachování biologické 
rozmanitosti, je nezbytné, aby zemědělcům, kteří přejdou z tradičního zemědělství na 
ekologické zemědělství, byly vzniklé náklady a ušlé příjmy kompenzovány v plné míře.

Pozměňovací návrh 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
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přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců a/nebo jinými správci půdy, 
činí maximální výše 30 %.

Or. it

Pozměňovací návrh 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců nebo skupinami jiných správců 
půdy, činí maximální výše 30 %.

Or. es

Pozměňovací návrh 1335
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pro účely výpočtu plateb uvedených v 
předchozím odstavci mohou členské státy 
v případě, že existuje nebezpečí, že dojde k 
upuštění od postupů příznivých pro životní 
prostředí a klima, uplatnit koncepci 
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nákladů obětovaných příležitosti..

Or. pt

Pozměňovací návrh 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Jestliže závazky přijaté na základě 
tohoto opatření zahrnují realizaci 
ekologických opatření v rámci přípravy na 
splnění jiných závazků podle tohoto 
opatření, mohou být tato ekologická 
opatření kompenzována v rámci tohoto 
opatření. V takovém případě nelze na tato 
opatření poskytnout podporu v rámci 
„neproduktivních investic“ podle čl. 18 
odst. 1 písm. d).  

Or. it

Pozměňovací návrh 1337
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Je-li to nezbytné k zajištění účinného 
uplatňování tohoto opatření, mohou 
členské státy použít k výběru příjemců 
postup podle čl. 49 odst. 3.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1338
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství. Podpora v rámci tohoto 
opatření nesmí být poskytnuta na závazky, 
které jsou přínosné pro klima, ale mají 
negativní dopad na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí 
být poskytnuta na závazky, na něž se 
vztahuje opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

Agroenvironmentální platby související 
s klimatem nesmí být poskytnuty na 
změnu nebo zachování opatření týkajícího 
se ekologického zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

V rámci agroenvironmentálního opatření může zemědělec obdržet finanční podporu např. na 
vysazení a zachování tradičních biotopů nebo širokých ochranných zón. Tato možnost by měla 
být i nadále zajištěna.

Pozměňovací návrh 1340
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Podporu lze za účelem zachování 
genetických zdrojů v zemědělství 
poskytovat na operace, na něž se nevztahují 
ustanovení odstavců 1 až 8.

9. Podpora je poskytována za účelem 
zachování a udržitelného využívání a 
rozvoje genetické rozmanitosti
v zemědělství na operace, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 1 až 8.
Programy rozvoje venkova musí tuto 
podporu povinně nabízet. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, orientace používání průmyslových 
hnojiv, přípravků na ochranu rostlin či 
jiných vstupů na udržitelné zemědělství, 
místních plemen, jejichž chov je ohrožen, 
nebo ochrany genetických zdrojů rostlin a 
rovněž vymezení způsobilých operací 
podle odstavce 9.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hnacích prvků směrnice o udržitelném používání bylo omezení používání přípravků 
na ochranu rostlin a zajištění vývoje lepších přípravků, které by měly co nejmenší dopad na 
životní prostředí a lidské zdraví. Kromě toho nařízení 1107/2009 omezuje dopad přípravků na 
ochranu rostlin a zmírňuje jejich nebezpečnost prostřednictvím přezkumu účinných látek. 
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Přijetí dalších opatření týkajících se používání přípravků na ochranu rostlin prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v rámci SZP by v zájmu zajištění soudržnosti různých politik v 
žádném případě nemělo být orientováno stejným směrem.

Pozměňovací návrh 1342
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, orientace používání průmyslových 
hnojiv, přípravků na ochranu rostlin či 
jiných vstupů na udržitelné zemědělství, 
místních plemen, jejichž chov je ohrožen, 
nebo ochrany genetických zdrojů rostlin a 
rovněž vymezení způsobilých operací 
podle odstavce 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1343
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Na základě hodnocení ex-ante by 
členské státy měly při vývoji nových nebo 
rozvoji stávajících environmentálních 
režimů v rámci příštího programového 
období upřednostňovat 
agroenvironmentální opatření, která mají 
na úrovni zemědělských podniků a na 
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regionální úrovni vyšší environmentální 
profil, aby se zachovala úroveň využívání 
režimů a ještě více zvýšil jejich dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Členské státy do konce 
programového období zemědělcům 
usnadňují jejich zapojení do 
environmentálních režimů, pokud těchto 
cílů ještě nebylo dosaženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 1345
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Ekologické zemědělství
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/200735.
2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
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stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.
3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi 
lety. Je-li podpora poskytnuta na 
zachování ekologického zemědělství, 
mohou členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova povolit roční prodloužení 
po uplynutí počátečního období.
4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v 
důsledku přijatých závazků. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky. Jsou-li závazky přijaty 
skupinami zemědělců, činí maximální 
výše 30 %.
5. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

Or. de

Odůvodnění

Další podpora ekologického zemědělství vyjma celkové podpory zemědělství by měla být 
odmítnuta, neboť by vedla k nežádoucímu narušování hospodářské soutěže mezi zemědělskými 
podniky. Vzhledem k zvyšujícímu se obratu ekologických podniků a zvyšujícím se 
spotřebitelským výdajům nelze podporu ospravedlňovat potenciálním selháním trhu.

Pozměňovací návrh 1346
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/200735.

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/200735. Programy rozvoje venkova 
musí toto opatření nabízet. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/200735.

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy nebo živočišnou jednotku 
zemědělcům nebo skupinám zemědělců, 
kteří se dobrovolně zaváží k přechodu na 
postupy a způsoby ekologického 
zemědělství či k zachování těchto postupů 
a způsobů, jak jsou vymezeny v nařízení 
Rady (ES) č. 834/200735.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být možné určit výši podpory na živočišnou jednotku, jinak by totiž bylo obtížné nebo 
nemožné navrhovat opatření na podporu biochovu podobným způsobem, jak tomu bylo v 
předchozích programovacích obdobích.
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Pozměňovací návrh 1348
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Všechny tyto požadavky
jsou určeny v programu.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální nařízení/2012 
a příslušných minimálních požadavků, jež 
se týkají používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin. Všechny tyto 
požadavky jsou určeny v programu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
související s ekologickou produkcí nad 
rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období.

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety.
Členské státy musí zemědělcům umožnit 
přijetí těchto závazků i po roce 2015 a 
zaručit jim alespoň pětiletou podporu v 
rámci stávajících a následných programů 
SZP po roce 2020. Vyvázání se ze závazků 
by mělo být možné pouze tehdy, nebudou-
li v programech po roce 2020 
podporována žádná obdobná opatření. Je-
li podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období.

Or. de

Odůvodnění

Poptávka po produktech ekologického zemědělství v EU stále stoupá. Rozvoj ekologických 
farem by proto měl být finančně podporován během celého programovacího období, aby se 
zajistila možnost dlouhodobého plánování pro nové podniky.

Pozměňovací návrh 1353
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na přechod na 
ekologické zemědělství, mohou členské 
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státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období.

státy stanovit kratší počáteční období 
odpovídající období konvergence. Je-li 
podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období. Pro nové 
závazky týkající se zachování 
ekologického zemědělství a následující 
přímo po závazcích uskutečněných v 
počátečním období mohou členské státy 
určit ve svých programech rozvoje 
venkova kratší období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období.

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na přechod na 
ekologické zemědělství, mohou členské 
státy stanovit kratší počáteční období 
odpovídající období konvergence. Je-li 
podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období. Pro nové 
závazky týkající se zachování 
ekologického zemědělství a následující 
přímo po závazcích uskutečněných v 
počátečním období mohou členské státy 
určit ve svých programech rozvoje 
venkova kratší období.

Or. en
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Odůvodnění

Členským státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby mohly určit nejvhodnější délku dohod 
v souladu se specifickými podmínkami regionu. Nové dohody následující po určení 
počátečního období by měly být v případě sankcí nezávislé. Předkládaný pozměňovací návrh 
je v souladu s konsolidovaným revidovaným zněním dánského předsednictví.

Pozměňovací návrh 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. Platby určené na 
zachování ekologických postupů se 
poskytují ročně a kompenzují dodatečné 
náklady a ušlé příjmy příjemců podpory 
v důsledku přijatých závazků. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky. Jsou-li závazky přijaty 
skupinami zemědělců, činí maximální výše 
30 %.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši dodatečné náklady a ušlé 
příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
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do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Or. ro

Odůvodnění

Obdobně jako za situace uvedené v čl. 29 odst. 6 by výše kompenzační platby měla pokrýt 
veškeré vzniklé dodatečné náklady a ušlé příjmy příjemců podpory, kteří přecházejí na 
ekologické zemědělství.

Pozměňovací návrh 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši dodatečné náklady a ušlé 
příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
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do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky předmětem 
společných opatření, činí maximální výše 
30 %

Or. fr

Pozměňovací návrh 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se snaží poskytovat 
zemědělcům přijímajícím závazky v rámci 
tohoto opatření poznatky a informace 
potřebné k jejich plnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy se snaží poskytovat 
zemědělcům přijímajícím závazky v rámci 
tohoto opatření poznatky a informace 
potřebné k jejich plnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy se snaží poskytovat 
zemědělcům poznatky a informace 
potřebné k plnění přijatých závazků a v 
tomto směru jim pomáhat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1362
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova stanoví způsob, jak toto 
opatření kombinovat s dalšími opatřeními 
uvedenými v tomto nařízení, konkrétně 
v článcích 17, 18, 28, 29, 31, 36, s cílem 
šířit ekologické zemědělství a dosáhnout 
environmentálních cílů a cílů 
hospodářského rozvoje venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova stanoví způsob, jak toto 
opatření kombinovat s dalšími opatřeními 
uvedenými v tomto nařízení, konkrétně 
v článcích 17, 18, 28, 29, 31, 36, s cílem 
poskytnout ucelené politické rámce pro 
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rozšíření ekologického zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova stanoví způsob, jak tato 
opatření kombinovat s dalšími opatřeními 
v rámci EZFRV. 

Or. de

Odůvodnění

Požadavky na egroenvironmentální a klimatická opatření jdou v zásadě nad ekologické 
požadavky s přímými platbami. Certifikovaná egroenvironmentální a klimatická opatření by 
měla tedy automaticky splňovat ekologické požadavky. Všechna opatření by se tedy měla 
pokládat za způsobilá pro ekologické cíle v prvním pilíři i pro agroenvironmentální 
mechanismus ve druhém pilíři.  Přispět k rozvoji by měla i některá opatření v rámci EZFRV.

Pozměňovací návrh 1365
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na (nový) čl. 30 písm. a) si 
mohou členské státy zvolit začlenění 
ekologických opatření do 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1366
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Podpora může rovněž pokrývat 
náklady vyplývající z informačních a 
propagačních činností souvisejících s 
ekologickými produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Článek 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30a
Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1368
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy v 

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy v
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důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES.

důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES.

Členské státy mohou v případě, že jsou v 
těchto oblastech registrována stálá 
omezení, poskytovat podporu ve formě 
paušální částky nebo jednorázové platby.

Or. en

Odůvodnění

Mnohé z činností, které je nezbytné vykonat v zájmu dosažení cílů stanovených ve směrnicích 
uvedených v tomto článku, jsou buď nezvratné (např. vytvoření mokřadů) nebo by měly být 
trvalého charakteru, aby se dosáhlo plného účinku (např. povinnosti spojené s ukládáním a 
pohlcováním uhlíku). Jednorázová platba je účinným nástrojem, který představuje také 
podstatné zjednodušení administrativy.

Pozměňovací návrh 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy v 
důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES.

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělské půdy
nebo hektar lesa s cílem poskytnout 
zemědělcům kompenzaci za dodatečné 
náklady a ušlé příjmy v důsledku 
znevýhodnění v dotyčných oblastech v 
souvislosti s prováděním směrnic 
92/43/EHS, 2009/147/ES a 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů, ale i dalším 
správcům půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů, sdružením 
vlastníků lesů a vlastníkům lesů z řad 
obcí. V řádně odůvodněných případech 
může být poskytnuta rovněž dalším 
správcům půdy.

Or. de

Pozměňovací návrh 1372
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy
nebo obcím a jejich sdružením.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů a veřejnoprávním 
orgánům správy lesa, které nedostávají 
finance z vnitrostátních rozpočtů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1374
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením zemědělců a soukromých 
vlastníků lesů. V řádně odůvodněných 
případech může být poskytnuta rovněž 
dalším správcům půdy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 
a přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu ke všem
znevýhodněním vyplývajícím z provádění 
těchto směrnic.

Or. it

Pozměňovací návrh 1376
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) č. 
horizontální nařízení/2012 a je podmíněna 
zavedením specifických povinností 
stanovených pro hospodaření, které jsou 
spojeny s dosažením cílů uvedených 
směrnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012. Pro účely 
výpočtu plateb uvedených v tomto odstavci 
mohou členské státy v případě, že existuje 
nebezpečí, že dojde k upuštění od postupů 
příznivých pro životní prostředí a klima, 
vypočítávat výši podpory na základě 
nákladů obětovaných příležitosti, jež by 
vznikly v případě upuštění od těchto 
aktivit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicí 2000/60/ES se poskytuje pouze ve 
vztahu k zvláštním požadavkům, které:

4. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicí 2000/60/ES se poskytuje pouze ve 
vztahu k zvláštním požadavkům, které 
jdou nad rámec povinných požadavků na 
hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanoveného v 
kapitole 1 hlavy VI nařízení (EU) č. 
horizontální nařízení/2012.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly zavedeny směrnicí 2000/60/ES, 
jsou v souladu s programy opatření 
v rámci plánů povodí za účelem dosažení 
cílů uvedené směrnice v oblasti ochrany 
životního prostředí a jdou nad rámec 
opatření nezbytných k provádění ostatních 
právních předpisů Unie k ochraně vod;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 

vypouští se
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hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

Or. it

Pozměňovací návrh 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

b) jdou nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) č. 
horizontální nařízení/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 1383
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

b) jdou nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Or. en
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Odůvodnění

Sladění základní sazby pro platby v rámci oblastí sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o 
vodě. Politika rozvoje venkova musí disponovat přiměřenými nástroji, které zajistí provádění 
rámcové směrnice o vodě. Stanoví-li toto nařízení vyšší základní sazbu pro platby v rámci 
rámcové směrnice o vodě, bude ohroženo provádění rámcové směrnice o vodě a související 
přínosy pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 1384
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

b) jdou nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Or. en

Odůvodnění

Pro všechny tři směrnice by měl být stanoven stejný základ. Rámcová směrnice o vodě může 
navíc vyžadovat velké změny ve způsobu využití půdy a vést tak k tomu, že se zemědělci vzdají 
půdy, za kterou by měli dostat kompenzaci.

Pozměňovací návrh 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
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kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

nařízení/2012;

Or. es

Odůvodnění

Postupy vyžadované v rámci ekologické složky by neměly být zahrnovány do základu podpory 
v rámci rámcové směrnice o vodě, neboť podmínky pro získání těchto plateb by měly být 
stejné, jako jsou podmínky pro získání plateb v rámci sítě Natura 2000.

Pozměňovací návrh 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Or. es

Odůvodnění

Postupy vyžadované v rámci ekologické složky by neměly být zahrnovány do základu podpory 
v rámci rámcové směrnice o vodě, neboť podmínky pro získání těchto plateb by měly být 
stejné, jako jsou podmínky pro získání plateb v rámci sítě Natura 2000.

Pozměňovací návrh 1387
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jdou nad rámec povinných požadavků b) jdou nad rámec povinných požadavků 
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na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly I 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Or. es

Odůvodnění

Podmínky, jimiž se řídí provádění plateb v rámci rámcové směrnici o vodě, by byly stejné jako 
podmínky pro provádění plateb u sítě Natura 2000, jestliže by byly postupy vyžadované v 
rámci ekologické složky zahrnuty do základu pro stanovení podpory v rámci rámcové 
směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jdou nad rámec úrovně ochrany 
stanovené v právních předpisech Unie, 
která existovala v době přijetí směrnice 
2000/60/ES, jak je stanoveno v čl. 4 
odst. 9 směrnice 2000/60/ES, a

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření, jež 
mají za následek značné ušlé příjmy.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření, jež 
mají za následek značné ušlé příjmy.

d) ukládají změny způsobu využití půdy 
a/nebo omezení postupů zemědělského 
hospodaření, jež mají za následek ušlé 
příjmy.

Or. es

Odůvodnění

Musí být zajištěno, aby zemědělci s ušlými příjmy nebyli připraveni o přístup k podpoře.

Pozměňovací návrh 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření, jež 
mají za následek značné ušlé příjmy.

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření či 
zachování stávajících postupů příznivých 
pro životní prostředí, jež mají za následek 
poměrně značné ušlé příjmy

Or. fr

Pozměňovací návrh 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě 
Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES;

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě 
Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES a oblasti 
uvedené v článku 12 směrnice 92/43/EHS 
a ležící mimo oblasti definované v článku 
6 směrnice 92/43/EHS a v článku 4 
směrnice 2009/14/ES, pokud se na nich 
nacházejí druhy nebo přírodní stanoviště, 
na něž se tyto směrnice vztahují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1393
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají k provádění článku 10 směrnice 
92/43/EHS. Tyto oblasti nesmí na jeden 
program rozvoje venkova překročit 5 % 
oblastí sítě Natura 2000, na které se 
vztahuje jeho územní působnost;

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají ke zlepšení stavu populací 
druhů uvedených v příloze IV směrnice 
92/43/EHS, k provádění článku 10 
směrnice 92/43/EHS a k ochraně 
veškerých ptačích druhů v souladu s 
článkem 1 směrnice 2009/147/ES. Tyto 
oblasti uvedené v tomto bodě nesmí na 
jeden program rozvoje venkova překročit 
5 % oblastí sítě Natura 2000, na které se 
vztahuje jeho územní působnost

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby v rámci 
finančního plánu byly předkládány 
oddělené rozpočty pro zemědělské oblasti 
sítě Natura 2000, lesní oblasti sítě Natura 
2000 a platby podle rámcové směrnice o 
vodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Trvalé kultury 

Aniž jsou dotčeny platné požadavky 
týkající se investic do zařízení a jejich 
modernizace, zemědělci zajistí, aby bylo 
zachováno pěstování trvalých kultur.   

Or. it

Pozměňovací návrh 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro zemědělce v horských oblastech 
a jiných oblastech s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními se poskytují ročně 
na hektar zemědělsky využité plochy s 
cílem poskytnout zemědělcům kompenzaci 
za dodatečné náklady a ušlé příjmy v 
souvislosti s omezeními zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Platby pro zemědělce v horských oblastech 
a jiných oblastech s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, a to zejména pro 
zemědělce v zemědělských systémech 
s vysokou přírodní hodnotou, se poskytují 
ročně na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za dodatečné náklady a ušlé 
příjmy v souvislosti s omezeními 
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zemědělské produkce v dotyčné oblasti.

Or. pl

Odůvodnění

Vedle horských oblastí a regionů s jinými zvláštními omezeními by měla být zvláštní 
pozornost věnována také oblastem s vysokou přírodní hodnotou. Příjem ze zemědělské 
činnosti provozované v těchto oblastech je všeobecně nízký, což vede k tomu, že zemědělství se 
zintenzivňuje. Toto má negativní dopad na přirozené životní prostředí a krajinu, díky kterým 
jsou tyto oblasti výjimečné.


