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Pozměňovací návrh 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 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 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 a 
s cílem zabránit tomu, aby tyto oblasti byly 
opuštěny kvůli tomu, že přinášejí malý 
zisk.

Or. it

Pozměňovací návrh 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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, zejména 
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 zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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, jakými jsou např. 
nízká produktivita půdy nebo špatné 
klimatické podmínky, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 se poskytují ročně 
na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za veškeré nebo některé
dodatečné náklady a ušlé příjmy 
v souvislosti s omezeními zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1401
Diane Dodds, James Nicholson

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 se poskytují ročně 
na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za veškeré nebo některé
dodatečné náklady a ušlé příjmy 
v souvislosti s omezeními zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1402
Phil Prendergast

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 se poskytují ročně 
na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za veškeré nebo některé
dodatečné náklady a ušlé příjmy 
v souvislosti s omezeními zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
Nessa Childers
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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 se poskytují ročně 
na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za veškeré nebo některé
dodatečné náklady a ušlé příjmy 
v souvislosti s omezeními zemědělské 
produkce v dotyčné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1404
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1405
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
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nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními.

Or. it

Pozměňovací návrh 1406
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními.

Or. it

Pozměňovací návrh 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními.

Or. de

Pozměňovací návrh 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Dodatečné náklady a ušlé příjmy se 
vypočítají v porovnání s oblastmi, jež 
nejsou postiženy přírodními či jinými 
zvláštními omezeními, s přihlédnutím 
k platbám podle kapitoly 3 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012.

Platby jsou řádně rozlišeny a zohledňují:
– situaci a cíle rozvoje dotčeného regionu;
– závažnost jakýchkoli trvalých přírodních 
znevýhodnění ovlivňujících zemědělské 
činnosti;
– typ produkce, případně hospodářskou 
strukturu zemědělského podniku.

Or. de
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Odůvodnění

Zemědělské podniky s různými druhy produkce mají také různé komplexní výdaje a náklady 
na řízení produkce – což musí být uznáno.

Pozměňovací návrh 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby se stanovují v rozmezí mezi 
minimální a maximální částkou stanovenou 
v příloze I.

3. Platby se stanovují v rozmezí mezi 
minimální a maximální částkou stanovenou 
v příloze I.

Vyrovnávací příspěvky vyšší než 
maximální částka lze poskytnout za 
předpokladu, že průměrná výše všech 
vyrovnávacích plateb udělených na 
příslušné úrovni programování 
nepřevyšuje tuto maximální částku.

Or. de

Odůvodnění

Zemědělské podniky v těchto regionech s různými druhy produkce se liší také svými výrobními 
náklady a jejich výdaje jsou velmi komplexní. Proto by se podpora produkce neměla 
vztahovat pouze na ornou půdu.

Pozměňovací návrh 1411
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí postupné snižování 
plateb podle překročení určité prahové 
úrovně plochy jednotlivých zemědělských 
podniků, která bude vymezena

vypouští se
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v programu.

Or. de

Odůvodnění

Při rozhodování o udělení vyrovnávacích příspěvků nezáleží na velikosti zemědělského 
podniku. 

Pozměňovací návrh 1412
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí postupné snižování 
plateb podle překročení určité prahové 
úrovně plochy jednotlivých zemědělských 
podniků, která bude vymezena 
v programu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí postupné snižování 
plateb podle překročení určité prahové 
úrovně plochy jednotlivých zemědělských 
podniků, která bude vymezena v programu.

4. Členské státy mohou zajistit postupné 
snižování plateb podle překročení určité 
prahové úrovně plochy jednotlivých 
zemědělských podniků, která bude 
vymezena v programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň 
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou v období mezi
rokem 2016 a 2019 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují a končí 
nejpozději dne 31. prosince 2019. Celkový 
součet postupně klesajících plateb 
vyplacených kterémukoli zemědělci 
nepřesahuje 200 % platby, kterou tento 
zemědělec obdržel v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň 
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou v období mezi
rokem 2016 a 2019 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují a končí 
nejpozději dne 31. prosince 2019. Celkový 
součet postupně klesajících plateb 
vyplacených kterémukoli zemědělci 
nepřesahuje 200 % platby, kterou tento 
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zemědělec obdržel v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň 
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 46 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, začínají v roce 
2014 a končí nejpozději dne 31. prosince 
2017. Celkový součet postupně klesajících 
plateb vyplacených kterémukoli zemědělci 
nepřesahuje 200 % platby, kterou 
zemědělec obdržel v roce 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2020 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
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nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2017 ve výši 20 %.

nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2020 ve výši 20 %.

Or. sk

Pozměňovací návrh 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2019 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 46 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2015 ve výši 80 % platby
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2019 ve výši 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2019 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
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způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2017 ve výši 20 %.

způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2015 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2019 ve výši 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je odložit začátek klesajících plateb, dokud nejsou k dispozici veškeré údaje o vymezení, 
a rozložit klesající platby do delšího období.

Pozměňovací návrh 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 % platby 
obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň
v roce 2017 ve výši 20 %.

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 
v oblastech, které byly podle čl. 36 písm. a) 
bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 
způsobilé v programovém období 2007–
2013, nejsou však již způsobilé na základě 
nového vymezení podle čl. 33 odst. 3. Tyto 
platby se postupně snižují, a to z výchozí 
úrovně v roce 2014 ve výši 80 %
průměrné platby obdržené v letech 2007–
2013 na konečnou úroveň v roce 2017 ve 
výši 20 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V členských státech, které neprovedly 
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do 
1. ledna 2014, se odstavec 5 vztahuje na 
zemědělce pobírající platby v oblastech, 
jež byly způsobilé pro tyto platby 
v období 2007–2013. Po provedení 
vymezení obdrží zemědělci v oblastech, 
které jsou způsobilé i nadále, platby 
v rámci tohoto opatření v plné výši. 
Zemědělci v oblastech, které již nejsou 
způsobilé, obdrží platby podle odstavce 5.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V členských státech, které neprovedly
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do
1. ledna 2014, se odstavec 5 vztahuje na 
zemědělce pobírající platby v oblastech, 
jež byly způsobilé pro tyto platby 
v období 2007–2013. Po provedení 
vymezení obdrží zemědělci v oblastech, 
které jsou způsobilé i nadále, platby 
v rámci tohoto opatření v plné výši. 
Zemědělci v oblastech, které již nejsou 
způsobilé, obdrží platby podle odstavce 5.

6. Členské státy provedou vymezení podle 
čl. 33 odst. 3 nejpozději do dne, kdy toto 
nařízení vstoupí v platnost. Zemědělci 
v oblastech, které již nejsou způsobilé, 
obdrží platby podle odstavce 5.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1423
Diane Dodds, James Nicholson



PE494.480v01-00 16/170 AM\909514CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V členských státech, které neprovedly 
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do
1. ledna 2014, se odstavec 5 vztahuje na 
zemědělce pobírající platby v oblastech, 
jež byly způsobilé pro tyto platby 
v období 2007–2013. Po provedení 
vymezení obdrží zemědělci v oblastech, 
které jsou způsobilé i nadále, platby 
v rámci tohoto opatření v plné výši. 
Zemědělci v oblastech, které již nejsou 
způsobilé, obdrží platby podle odstavce 5.

6. V členských státech, které neprovedly 
vymezení podle čl. 33 odst. 3 do 1. ledna 
2016, se odstavec 5 vztahuje na zemědělce 
pobírající platby v oblastech, jež byly 
způsobilé pro tyto platby v období 2007–
2013. Po provedení vymezení obdrží 
zemědělci v oblastech, které jsou způsobilé 
i nadále, platby v rámci tohoto opatření 
v plné výši. Zemědělci v oblastech, které 
již nejsou způsobilé, obdrží platby podle 
odstavce 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise předloží do roku 2015 samostatný legislativní návrh závazných biofyzikálních kritérií 
pro vymezení oblastí s významnými přírodními omezeními.

Pozměňovací návrh 1425
Diane Dodds

Návrh nařízení
Článek 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jiné než horské oblasti, které čelí 
značným přírodním omezením, a

b) jiné než horské oblasti, které čelí 
značným přírodním nebo demografickým
omezením; a 

Or. es

Odůvodnění

Vylidňování je velmi závažným problémem, který postihuje oblasti venkova. Proto by jedním 
z parametrů měla být hustota obyvatelstva, která určí oblasti, které jsou znevýhodněné, 
protože jsou postižené vylidňováním.

Pozměňovací návrh 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ostatní oblasti postižené zvláštními 
omezeními.

c) ostatní oblasti postižené zvláštními 
omezeními, zejména zemědělské systémy 
s vysokou přírodní hodnotou.

Or. pl

Odůvodnění

Vedle horských oblastí a regionů s jinými zvláštními omezeními by měla být zvláštní 
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pozornost věnována také oblastem s vysokou přírodní hodnotou. Příjem ze zemědělské 
činnosti provozované v těchto oblastech je všeobecně nízký, což vede k tomu, že se zemědělství 
zintenzivňuje. To má negativní dopad na přírodu a krajinu, díky kterým jsou tyto oblasti 
výjimečné.

Pozměňovací návrh 1428
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zemědělské systémy s vysokou přírodní 
hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly horské oblasti způsobilé pro 
platby podle článku 32, musí se vyznačovat 
značným omezením možností využití půdy 
a vysokými náklady na její 
obhospodařování:

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“). Je nutné 
stanovit možnost uplatňovat nejen 
biofyzikální kritéria uvedená v příloze II, 
ale také další vědecky podložená kritéria 
omezení.

Or. en



AM\909514CS.doc 19/170 PE494.480v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly horské oblasti způsobilé pro 
platby podle článku 32, musí se vyznačovat 
značným omezením možností využití půdy 
a vysokými náklady na její 
obhospodařování:

Aby byly horské oblasti způsobilé pro 
platby podle článku 32, musí se vyznačovat 
značným omezením možností využití půdy, 
jakožto i nízkou ziskovostí a vysokými 
náklady na její obhospodařování:

Or. it

Pozměňovací návrh 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) špatné dostupnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) nízké hustotě obyvatelstva;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Členské státy mohou poskytnout platby 
v souladu s článkem 32 v jiných než 
horských oblastech, které čelí značným 
přírodním omezením a podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005 byly způsobilé 
v programovém období 2007–2013.

Komise do 31. prosince 2015 předloží 
nový návrh týkající se kritérií pro 
vymezení oblastí s jinými omezeními 
založený na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 5. května 2010 
(2009/2156(INI)). 
Kritéria pro určení jiných než horských 
oblastí, které čelí značným přírodním 
omezením, by se měla opírat o spolehlivé 
vědecké důkazy, měla by zohledňovat 
zvláštní vlastnosti a cíle v oblasti rozvoje 
těchto regionů a měla by svým 
charakterem odpovídat přírodnímu 
znevýhodnění, kterému tyto regiony čelí, 
stejně jako druhu produkce nebo 
hospodářské struktuře zemědělských 
podniků v daném regionu. 

Or. de

Odůvodnění

Návrh komise určit oblasti, které čelí přírodním omezením, by měl být zamítnut. Komise by 
měla pracovat na novém návrhu, nezávisle na reformě SZP. V tomto návrhu by měla věnovat 
patřičnou pozornost postoji Evropského parlamentu a zohlednit různé údaje předložené 
členskými státy.
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Pozměňovací návrh 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Členské státy určí jiné než horské oblasti
jako oblasti s významnými přírodními 
omezeními, které byly způsobilé 
v programovém období 2007–2013 podle 
čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se
tyto oblasti za oblasti s významnými
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

3. Členské státy určí jiné než horské 
oblasti s významnými přírodními 
omezeními jako způsobilé pro platby podle
článku 32. Tyto oblasti se vyznačují 
významnými přírodními omezeními, která 
způsobuje zejména suché či vlhké 
prostředí nebo kvalita půdy či terénu, 
a skutečností, že zachování extenzivní 
zemědělské činnosti je důležité pro 
obhospodařování půdy.
Orientační biofyzikální kritéria pro 
vymezení oblastí, které čelí významným 
přírodním omezením, jsou uvedena 
v příloze II.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1436
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na úrovni LAU 2 nebo na úrovni jasně 
vymezené místní jednotky, která pokrývá 
jednotnou, zřetelnou a souvislou 
zeměpisnou oblast s vlastní hospodářskou 
a správní identitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1437
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na úrovni LAU 2 nebo na úrovni jasně 
vymezené místní jednotky, která pokrývá 
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jednotnou, zřetelnou a souvislou 
zeměpisnou oblast s vlastní správní 
identitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na nejnižší úrovni místní správy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
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jednotek (úroveň „LAU 2“). jednotek (úroveň „LAU 2“).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1440
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Or. sk

Pozměňovací návrh 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).
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Pozměňovací návrh 1442
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Or. lt

Pozměňovací návrh 1443
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni územních správních 
jednotek.

Or. en



PE494.480v01-00 26/170 AM\909514CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na úrovni LAU 2 nebo na úrovni jasně 
vymezené místní jednotky, která pokrývá 
jednotnou, zřetelnou a souvislou 
zeměpisnou oblast s vlastní hospodářskou 
a správní identitou..

Or. en

Pozměňovací návrh 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“).

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
66 % zemědělsky využité plochy splňuje 
nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty. Splnění této podmínky se zajistí 
na příslušné úrovni místních správních 
jednotek (úroveň „LAU 2“) nebo menších 
jednotek, na základě objektivních kritérií 
předložených v programu.



AM\909514CS.doc 27/170 PE494.480v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90, kterými kritéria v příloze II 
přizpůsobí nejvzdálenějším regionům se 
zvláštními půdními a klimatickými 
podmínkami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy 
upřesnění na základě objektivních kritérií 
s cílem vyloučit oblasti, v nichž byla 
doložena významná přírodní omezení 
v souladu s prvním pododstavcem, tato 
omezení jsou však překonána investicemi 
nebo hospodářskou činností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy 
upřesnění na základě objektivních kritérií 
s cílem vyloučit oblasti, v nichž byla 
doložena významná přírodní omezení 
v souladu s prvním pododstavcem, tato 
omezení jsou však překonána investicemi 
nebo hospodářskou činností.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy upřesnění 
na základě objektivních kritérií s cílem 
vyloučit oblasti, v nichž byla doložena 
významná přírodní omezení v souladu 
s prvním pododstavcem, tato omezení jsou 
však překonána investicemi nebo 
hospodářskou činností.

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, kromě těch, které jsou označeny 
jako přirozeně omezené klimatickým 
kritériem podle přílohy II, provedou 
členské státy upřesnění na základě 
objektivních kritérií s cílem vyloučit 
oblasti, v nichž byla doložena významná 
přírodní omezení v souladu s prvním 
pododstavcem, tato omezení jsou však 
překonána investicemi nebo hospodářskou 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy upřesnění 
na základě objektivních kritérií s cílem 
vyloučit oblasti, v nichž byla doložena 
významná přírodní omezení v souladu 
s prvním pododstavcem, tato omezení jsou 
však překonána investicemi nebo 
hospodářskou činností.

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy upřesnění 
na základě objektivních kritérií s cílem 
vyloučit oblasti, v nichž byla doložena 
významná přírodní omezení v souladu 
s prvním pododstavcem, tato omezení jsou 
však překonána investicemi nebo 
hospodářskou činností, a s cílem zahrnout 
oblasti, u nichž se má za to, že splňují 
kritéria oblastí s významnými přírodními 
omezeními, ale jinak nesplňují požadavek 
50 % zemědělsky využité plochy na 
příslušné úrovni jasně vymezené místní 
jednotky, která pokrývá jednotnou, 
zřetelnou a souvislou zeměpisnou oblast 
s vlastní hospodářskou a správní 
identitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy upřesnění 
na základě objektivních kritérií s cílem 
vyloučit oblasti, v nichž byla doložena 
významná přírodní omezení v souladu 
s prvním pododstavcem, tato omezení jsou 
však překonána investicemi nebo 
hospodářskou činností.

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, provedou členské státy upřesnění 
na základě objektivních kritérií s cílem 
vyloučit oblasti, v nichž byla doložena 
významná přírodní omezení v souladu 
s prvním pododstavcem, tato omezení jsou 
však překonána investicemi nebo 
hospodářskou činností. Komise zajistí, aby 
členské státy při stanovení oblastí 
s významnými přírodními omezeními 
uplatňovaly napříč EU společné 
a jednotné metody.

Or. ro



PE494.480v01-00 30/170 AM\909514CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti, které čelí demografickým 
omezením, tj. nízké hustotě obyvatelstva, 
mohou být také považovány za jiné než 
horské oblasti.

Or. es

Odůvodnění

Vylidňování venkovských oblastí je obzvláště závažným problémem určitých oblastí, tyto
oblasti je proto třeba považovat za znevýhodněné z důvodu vylidňování; ukazatelem je přitom 
hustota obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 1453
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí, 
zachovat venkovskou krajinu a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo.

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními, které poukazují na 
přírodní znevýhodnění, a pokud by mělo 
být zachováno obhospodařování půdy 
s cílem zachovat nebo zlepšit životní 
prostředí, zachovat venkovskou krajinu 
a turistický potenciál oblasti nebo chránit 
pobřežní pásmo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1454
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí, 
zachovat venkovskou krajinu a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo.

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, nachází-li se 
příměstských oblastech nebo jsou-li 
postiženy zvláštními omezeními a pokud 
by mělo být zachováno obhospodařování 
půdy s cílem zachovat nebo zlepšit životní 
prostředí, zachovat venkovskou krajinu 
a turistický potenciál oblasti nebo chránit 
pobřežní pásmo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1455
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí,
zachovat venkovskou krajinu a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo.

Jiné oblasti než oblasti uvedené 
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí, 
zachovat venkovskou krajinu a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo nebo zajistit stálou životaschopnost 
příměstských zemědělských oblastí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
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Scottà

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné oblasti než oblasti uvedené
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí, 
zachovat venkovskou krajinu a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo.

Jiné oblasti než oblasti uvedené
v odstavcích 2 a 3 jsou způsobilé pro 
platby podle článku 32, jsou-li postiženy 
zvláštními omezeními a pokud by mělo být 
zachováno obhospodařování půdy s cílem 
zachovat nebo zlepšit životní prostředí, 
zachovat venkovskou krajinu nebo 
mokřady, vodní zdroje a turistický 
potenciál oblasti nebo chránit pobřežní 
pásmo.

Or. en

Pozměňovací návrh 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblasti postižené zvláštními omezeními 
zahrnují zemědělské oblasti, které jsou 
z hlediska podmínek ochrany přírody 
stejnorodé, a jejich celkový rozsah nesmí 
překročit 10 % rozlohy dotyčného 
členského státu.

Oblasti postižené zvláštními omezeními 
zahrnují zemědělské oblasti, které jsou 
z hlediska podmínek ochrany přírody 
stejnorodé, a jejich celkový rozsah nesmí 
překročit 10 % rozlohy dotyčného 
členského státu, s výjimkou případů, kdy 
by ve vymezení oblastí došlo ve srovnání 
s programovým obdobím 2007–2013 
k výrazným posunům a členský stát na 
základě objektivních podmínek ochrany 
přírody řádně odůvodní vyšší procentní 
podíl.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1458
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě mokřadů se vymezení 
provádí nezávisle na jakékoli jiné správní 
jednotce na funkční úrovni území 
mokřadů, která splňují kritéria 
Ramsarské úmluvy o mokřadech a kde se 
provádí plán opatření na ochranu 
a řízení. Může se jednat o plán řízení 
v rámci Ramsarské úmluvy nebo 
o opatření na ochranu a řízení, která jsou 
v souladu s doporučeními směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nové vymezení oblastí uvedených
v odstavci 3.

b) nové vymezení oblastí uvedených
v odstavci 3, nebo pokud toto vymezení 
nebylo provedeno, vymezení používané 
v období 2007–2013.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1460
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat.

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat.
Programy rozvoje venkova musí toto 
opatření nabízet.

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat.

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat 
a významně přesahujících rámec právních 
předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1462
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto závazky se přijímají na období
jednoho roku s možností prodloužení.

Tyto závazky se přijímají zpravidla na 
období pěti až sedmi let. Je-li to nutné 
a oprávněné, je stanoveno delší období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 

Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě 
potřeby by mohly hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
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na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat.

na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat. Ke zjištění, zda operace 
překračují rámec právních předpisů, a ke 
stanovení podpory pro zemědělce je nutné 
používat ukazatele dobrých životních 
podmínek zvířat zaměřené na výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat.

Platby na základě plochy nebo jiných 
jednotkových nákladů se poskytují ročně 
jako kompenzace za celkové nebo částečné 
dodatečné náklady a ušlé příjmy zemědělců 
v důsledku přijatého závazku. V případě 
potřeby mohou hradit rovněž transakční 
náklady až do výše 20 % prémie vyplacené 
na závazky týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat, přičemž přednost mají ta 
odvětví chovu, která se neprodleně musí 
přizpůsobit zvláštním pravidlům. Investice 
na zlepšení životních podmínek zvířat jsou 
v každém případě způsobilé pro podporu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 34 – 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 

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se vymezení 
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oblastí, v nichž závazky týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat zajistí vyšší 
úroveň produkčních metod.

oblastí, v nichž závazky týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat zajistí vyšší 
úroveň produkčních metod, přičemž 
zohlední znalosti z koordinované evropské 
sítě pro dobré životní podmínky zvířat 
a postupy založené na nejnovějším 
výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Vedle plateb, 
které se vztahují k oblastem, je možné 
poskytnout také platbu, která se vztahuje 
ke stromům nebo projektům.

Or. de

Odůvodnění

Z hlediska lesnictví nebo ochrany přírody je platba vázaná na stromy nebo projekt 
v některých případech vhodnější než platba vázaná na oblast. Takovým případem je 
např. mrtvá dřevní hmota. Stojící mrtvé dřevo a biotopy stromů jsou důležitým strukturálním 
prvkem přirozených lesů. Životu v mrtvém dřevě i na něm se přizpůsobil nespočet živočišných 
druhů.

Pozměňovací návrh 1468
Hynek Fajmon



PE494.480v01-00 38/170 AM\909514CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů,
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa soukromým 
a veřejným vlastníkům lesů, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů,
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů,
veřejným subjektům, které se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků.

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.
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Pozměňovací návrh 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů,
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů,
veřejným subjektům, které se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků.

Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a dalším 
správcům lesa, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více lesnicko-environmentálních 
závazků. Podporu mohou využít rovněž 
subjekty obhospodařující státní lesy, pokud 
nejsou závislé na státním rozpočtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1472
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a jiným 
správcům půdy, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více lesnicko-environmentálních 
závazků. Podporu mohou využít rovněž 
subjekty obhospodařující státní lesy, pokud 
nejsou závislé na státním rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1474
Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
veřejným vlastníkům, obcím a jejich 
sdružením, kteří se dobrovolně zaváží 
k provádění operací sestávajících z jednoho 
nebo více lesnicko-environmentálních 
závazků. Podporu mohou využít rovněž 
subjekty obhospodařující státní lesy, pokud 
nejsou závislé na státním rozpočtu.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa výhradně
vlastníkům lesů, obcím a jejich sdružením, 
kteří se dobrovolně zaváží k provádění 
operací sestávajících z jednoho nebo více 
lesnicko-environmentálních závazků. 
Podporu mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1476
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci tohoto opatření se
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům 
a správcům lesů, obcím a jejich sdružením, 
kteří se dobrovolně zaváží k provádění 
operací sestávajících z jednoho nebo více 
lesnicko-environmentálních závazků. 
Podporu mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1477
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu 
s udržitelným obhospodařováním lesů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Na vnitrostátní úrovni již existuje odpovídající zákonné ustanovení týkající se progresivního 
řízení lesů nehledě na velikost dotčených podniků. Požadovat, aby vlastníci lesů stanovili 
plány řízení, by vedlo pouze k další administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu 
s udržitelným obhospodařováním lesů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh není v souladu se zásadou subsidiarity členských států.

Pozměňovací návrh 1479
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu 
s udržitelným obhospodařováním lesů.

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní udržitelným 
obhospodařováním lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu 
s udržitelným obhospodařováním lesů.

Pro lesnické podniky nad určitou velikost, 
kterou ve svých programech rozvoje 
venkova určí členské státy, se podpora 
podle odstavce 1 podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu 
s udržitelným obhospodařováním lesů 
včetně opatření na podporu biologické 
rozmanitosti. Podpora na opatření pro 
podporu lesů je založena na normách pro 
osvědčené lesnické postupy, které 
vypracuje každý členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby se vztahují pouze na závazky nad 
rámec příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátním lesním zákonem 
či jinými příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy. Všechny tyto 
požadavky jsou určeny v programu.

Platby se vztahují pouze na závazky 
výrazně nad rámec příslušných závazných 
požadavků stanovených vnitrostátním 
lesním zákonem či jinými příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky se přijímají na období mezi pěti Závazky se přijímají na období mezi pěti 
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a sedmi lety. V nezbytných a řádně 
odůvodněných případech však mohou 
členské státy ve svých programech rozvoje 
venkova stanovit u určitých druhů závazků 
delší období.

a sedmi lety. V nezbytných a řádně 
odůvodněných případech však mohou 
členské státy ve svých programech rozvoje 
venkova stanovit u určitých druhů závazků 
delší období. Platby vztahující se ke 
stromům nebo projektům mohou být 
jednorázové, pokud jsou určené pro 
zvláštní účely během období 15 let.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k přírodním procesům, které se v lesích odehrávají, je smysluplnější, aby platby 
vázané na stromy a projekty byly spojené se závazným časovým rozmezím a podpořily tak 
zlepšování kvality životního prostředí našich lesů.

Pozměňovací návrh 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby 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 lesnicko-
environmentální závazky. Podpora je 
omezena maximální částkou stanovenou 
v příloze I.

3. Platby 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 lesnicko-
environmentální závazky. Podpora je 
omezena maximální částkou stanovenou 
v příloze I. V jasně opodstatněných 
případech může být udělena podpora také 
na dohody o nepoužívání stromů nebo 
porostů stromů, a to v podobě jednorázové 
částky nebo paušálních částek na projekt, 
které se počítají na základě podstatných 
příslušných nákladů a ušlých příjmů.

Or. de

Odůvodnění

Financování založené na několika projektech je u lesních ekosystémů vhodnější než 



PE494.480v01-00 46/170 AM\909514CS.doc

CS

financování založené na velikosti. Zdá se, že jednotná paušální částka 200,--/ha neodpovídá 
pokrytí skutečných nákladů, protože lesy mají dlouhé vegetační období.

Pozměňovací návrh 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podporu lze poskytnout soukromým 
subjektům, obcím a jejich sdružením za 
účelem ochrany a podpory lesních 
genetických zdrojů na operace, na něž se 
nevztahují odstavce 1, 2 a 3.

4. Podporu lze poskytnout veřejným 
a soukromým subjektům, obcím a jejich 
sdružením za účelem ochrany a podpory 
lesních genetických zdrojů na operace, na 
něž se nevztahují odstavce 1, 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření
prosazuje formy spolupráce za účasti 
nejméně dvou subjektů, a zejména:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
uděluje na prosazování forem spolupráce 
za účasti nejméně dvou subjektů, 
a zejména::

Or. bg

Pozměňovací návrh 1486
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
prosazuje formy spolupráce za účasti 
nejméně dvou subjektů, a zejména:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
prosazuje formy spolupráce za účasti 
nejméně dvou subjektů včetně primárních 
producentů a zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi zemědělci, 
venkovskými podniky a sdruženími 
a sítěmi pro rozvoj venkova se zvláštním 
zaměřením na drobné zemědělce 
a mikropodniky a malé podniky, jakož 
i mezi různými subjekty působícími 
v místních a regionálních potravinových 
řetězcích a lesnictví a mezi ostatními 
subjekty, které přispívají k dosažení cílů 
a priorit politiky rozvoje venkova, včetně 
mezioborových organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1488
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
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a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových
organizací;

a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně seskupení producentů,
organizací producentů a jejich sdružení 
a mezioborových organizací, které by měly 
být způsobilé a mít vyšší prioritu v rámci 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací, jakož i mezi subjekty a orgány, 
které jsou zapojeny do společensko-
hospodářským rozvoje venkovských 
oblastí. Zahrnuta jsou mimo jiné také 
seskupení producentů odpovědná za 
označení kvality, sdružující se orgány 
a subjekty, které jsou zapojeny do 
společensko-hospodářského rozvoje 
venkovských oblastí ve smyslu šesté 
priority článku 5. Vzhledem k tomu, že se 
ve své podstatě jedná o struktury družstev, 
není pro mezioborové organizace třeba 
více než jeden orgán.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že článek výslovně uvádí „subjekty, které přispívají k dosažení cílů a priorit 
politiky rozvoje venkova“, měly by být také jasně uvedeny jiné přispívající subjekty, než ty, 
které jsou zapojeny do odvětví zemědělství nebo lesnictví.
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Pozměňovací návrh 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, zejména vytváření pracovních 
míst v oblasti zemědělství a obchodu,
včetně mezioborových organizací;

Or. de

Pozměňovací návrh 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací, seskupení producentů 
a družstev;

Or. de

Pozměňovací návrh 1492
Giovanni La Via
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a zemědělsko-potravinářském řetězci 
a lesnictví v Unii a mezi ostatními 
subjekty, které přispívají k dosažení cílů 
a priorit politiky rozvoje venkova, včetně 
mezioborových organizací;

Or. it

Pozměňovací návrh 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví v Unii 
a mezi ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

a) koncepce spolupráce mezi různými 
subjekty působícími v zemědělství 
a potravinovém řetězci a lesnictví 
a biologickém hospodářství v Unii a mezi 
ostatními subjekty, které přispívají 
k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje 
venkova, včetně mezioborových 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1494
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vytváření uskupení a sítí; b) vytváření uskupení, sítí a koordinačních 
středisek;
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Or. de

Pozměňovací návrh 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spolupráce podle odstavce 1 se týká 
zejména:

2. Spolupráce podle odstavce 1 se týká 
zejména následujících oblastí, které 
zahrnují zemědělce, lesníky, podniky 
zemědělsko-potravinářského odvětví, 
lesnické podniky nebo jejich organizace:

Or. pt

Pozměňovací návrh 1496
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pilotních projektů; a) pilotních, demonstračních a stěžejních
projektů;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba překonat rozdíl mezi výzkumem a trhem. Lepší spolupráce usnadní zemědělcům 
a subjektům rozvoje venkova zakládání nových podniků a vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh 1497
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pilotních projektů; a) pilotních, demonstračních a stěžejních
projektů;

Or. en

Odůvodnění

Značně finančně podporované ambiciózní demonstrační projekty v jiných částech světa, 
např. ve Spojených státech amerických, upoutaly pozornost mnoha evropských podniků. 
Zemědělská politika by měla také důrazně podporovat demonstrační a stěžejní iniciativy, 
jakož i zavádění bioproduktů, protože je nezbytně nutné překonat rozdíl mezi výzkumem 
a trhem.

Pozměňovací návrh 1498
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pilotních projektů; a) pilotních projektů, demonstračních 
a stěžejních projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví;

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, zemědělsko-potravinářském 
odvětví a lesnictví;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví;

b) vývoje nebo zavádění nových produktů, 
postupů, procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví 
a bioproduktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1501
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví;

b) vývoje a zavádění nových produktů, 
postupů, procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví 
a příslušné odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví;

b) zavádění nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví 
a odvětví bioproduktů;
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Or. en

Odůvodnění

Značně finančně podporované ambiciózní demonstrační projekty v jiných částech světa, 
např. ve Spojených státech amerických, upoutaly pozornost mnoha evropských podniků. 
Zemědělská politika by měla také důrazně podporovat demonstrační a stěžejní iniciativy, 
jakož i zavádění bioproduktů, protože je nezbytně nutné překonat rozdíl mezi výzkumem 
a trhem.

Pozměňovací návrh 1503
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví;

b) horizontální a vertikální spolupráce 
mezi subjekty zemědělsko-
potravinářského řetězce (mimo jiné osiva,
hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, 
zařízení, maloobchodníci) na vývoji 
účinnějších a zemědělských postupů 
šetrných k životnímu prostředí, produktů 
a procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví a na 
snižování objemu odpadních produktů. 

Or. en

Odůvodnění

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Pozměňovací návrh 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) spolupráce mezi subjekty zemědělsko-
potravinářského řetězce na vývoji 
účinnějších a produktivnějších 
zemědělských postupů, produktů, procesů 
a technologií v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a na snižování 
objemu odpadních produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) spolupráce mezi malými hospodářskými 
subjekty při organizování společných 
pracovních procesů, sdílení zařízení 
a zdrojů;

c) spolupráce mezi různými
hospodářskými subjekty při organizování 
společných pracovních procesů, sdílení 
zařízení a zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1506
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců 

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců,
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a místních trhů; místních trhů a vyšší přidané hodnoty 
producentů v tomto dodavatelském 
řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na
podporu krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů;

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na
vybudování a rozvoj místních obchodních
řetězců a řetězců vytvářejících hodnotu, 
které jsou předpokladem pro krátké 
dodavatelské řetězce a místní a regionální 
trhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů a dalších druhů jiných než 
obvyklých dodavatelských kanálů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

d) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce 
k vytvoření logistických platforem na 
podporu krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů, zejména pro kvalitní 
produkty uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) 
a čl. 17 odst. 1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) činností na podporu diverzifikace, 
které poskytují potraviny nebo jiné služby 
v oblasti agroturistiky, kultury nebo 
amatérského sportu ve venkovských 
oblastech. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1511
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
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krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

krátkých dodavatelských řetězců 
a místních a regionálních trhů, jakož i se 
snížením plýtvání potravinami;

Or. de

Pozměňovací návrh 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů, zejména pro kvalitní 
produkty uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) 
a čl. 17 odst. 1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů a produktů v režimech 
jakosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů;

e) propagačních činností v místním 
kontextu, které souvisí s rozvojem 
krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů a dalších druhů jiných než 
obvyklých dodavatelských kanálů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1515
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) informací a propagačních činností, 
které souvisejí s vývojem produktů v rámci 
režimů jakosti prostřednictvím 
zemědělských systémů, např. 
ekologického zemědělství a zemědělských 
činností s vysokou přírodní hodnotou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) činností, jejichž cílem je informovat 
o produktech v režimech jakosti 
a propagovat je, a to prostřednictvím 
zvláštních zemědělských systémů jako 
jsou např. ekologické zemědělství 
a vysoká přírodní hodnota.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1517
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) projektů energie z obnovitelných 
zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podpory v celém potravinovém řetězci 
s ekologickými produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně;

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně, jako jsou např. opatření 
související s vodním hospodářstvím, 
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skladováním vody na podporu zemědělství 
a zejména zemědělských systémů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1520
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně;

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně, jako jsou např. opatření 
související s vodním hospodářstvím, 
skladováním vody na podporu zemědělství 
a zejména zemědělských systémů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1521
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně;

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně a zaměřených na účinnější 
vodní hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1522
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně;

f) společných akcí prováděných s cílem 
zmírnit změnu klimatu nebo přizpůsobit se 
této změně včetně propagace používání 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1523
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

g) koordinovaných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména na ochranu zemědělské krajiny,
a stávajícím environmentálním postupům;

Or. de

Pozměňovací návrh 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům a 
k zemědělským postupům příznivým pro 
klima a životní prostředí stanoveným 
v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1525
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům a 
k zemědělským postupům příznivým pro 
klima a životní prostředí ve smyslu 
hlavy III kapitoly 2 nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1526
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

g) společných přístupů k projektům 
v oblasti zemědělsko-ekologických 
systémů, ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 1527
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) spolupráce mezi sdruženími 
a organizacemi nebo mezi orgány 
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a jednotlivými subjekty, které přispívají 
k ochraně zemědělské krajiny 
a kulturního dědictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) společných přístupů k vytváření 
pracovních míst ve venkovských oblastech 
včetně zejména pro ženy a mladé lidi;

Or. de

Pozměňovací návrh 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) společných přístupů k zvyšování 
kvality života a zlepšování venkovské 
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 1530
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
subjekty v dodavatelském řetězci v rámci 
udržitelné výroby biomasy pro použití 
v potravinářských a průmyslových 
procesech a v procesech výroby energie;

h) horizontální a vertikální spolupráce mezi 
subjekty v dodavatelském řetězci v rámci 
udržitelné výroby biomasy pro použití 
v potravinářských a průmyslových 
procesech a v procesech výroby energie 
a ve vodním hospodářství a skladováním 
vody na podporu zemědělství a zejména 
zemědělských systémů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) podpora propojení venkovských 
a městských oblastí pro lepší oběh živin;

Or. en

Odůvodnění

Sem by mělo patřit zřízení systému na sběr bioodpadu, extrakci bioplynu a investice 
do hnojení polí pomocí zbytkových produktů, pokud jsou tyto produkty dostatečné kvality, 
aby mohly být jako hnojiva použity.

Pozměňovací návrh 1532
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) provádění strategií místního rozvoje, 
které se zabývají jednou či více prioritami 
Unie v oblasti rozvoje venkova, ze strany 

(Netýká se českého znění.)
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jiných partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, než jsou vymezena v čl. 28 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012].

Or. bg

Pozměňovací návrh 1533
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) vypracovávání lesních hospodářských 
plánů nebo rovnocenných nástrojů.

j) vypracovávání lesních hospodářských 
plánů v souladu s udržitelným 
obhospodařováváním lesů a včetně 
opatření na podporu biologické 
rozmanitosti za účelem dosažení 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1534
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) usnadňování předávání znalostí 
a mezigenerační spolupráce, jejíž cílem je 
podpořit mezigenerační změnu v oblasti 
zemědělství a předávání zemědělské půdy.

Or. ro



AM\909514CS.doc 67/170 PE494.480v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) spolupráce při podpoře sociálního 
začleňování a hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) podpory zemědělsko-potravinářských 
smluv mezi producenty a zpracovateli, 
které při uvádění cen zohledňují výrobní 
náklady.

Or. es

Odůvodnění

V potravinářském řetězci je třeba nastolit rovnováhu. K tomu je třeba kolektivně jednat 
s meziodvětvovými organizacemi a ceny musí odkazovat na zvláštní parametry, včetně 
výrobních nákladů, což zaručí hospodářskou životaschopnost zemědělských podniků.

Pozměňovací návrh 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) rozvoje nebo uvádění na trh služeb 
cestovního ruchu vztahujících se 
k venkovské turistice.

Or. de

Odůvodnění

Rozvoj cestovního ruchu souvisejícího se zemědělstvím a jeho uvádění na trh je 
pro zemědělství obzvláště důležité. Cestovní ruch je v mnoha regionech se zemědělstvím 
propojen.

Pozměňovací návrh 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) rozvoj projektů „sociálního 
zemědělství“ (založených na příkladu 
„ekologická péče“).

Or. de

Odůvodnění

Rozvoj nových zemědělských podniků, jako je „sociální zemědělství“, které jsou založeny 
na příkladu projektu EU „ekologická péče“, je důležitý pro regionální hospodářství, a tedy 
i pro zemědělské podniky, jelikož poskytuje další možnost příjmu. 

Pozměňovací návrh 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) spolupráce mezi subjekty 
potravinového řetězce podporující 
produkci, která dbá na dobré životní 
podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze nově vytvořeným 
uskupením a sítím a uskupením a sítím, 
jež zavádějí novou činnost.

vypouští se

Podpora pro operace podle odst. 2 
písm. b) může být poskytnuta rovněž 
jednotlivým účastníkům, je-li tato možnost 
stanovena v programu rozvoje venkova.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora pro operace podle odst. 2 písm. b) 
může být poskytnuta rovněž jednotlivým 
účastníkům, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova.

Podpora pro operace podle odst. 2 písm. b) 
může být poskytnuta rovněž jednotlivým 
účastníkům, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova.

Podpora pro operace v rámci odstavce 2 
může být udělena také jednomu 
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provozovateli projektu, pokud jedná na 
základě partnerství a pokud to program 
rozvoje venkova umožňuje. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1542
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Je-li prováděn podnikatelský plán či 
lesní hospodářský plán nebo jeho 
ekvivalent nebo strategie rozvoje, mohou 
členské státy poskytnout podporu buď jako 
celkovou částku pokrývající náklady 
spolupráce a náklady na prováděné 
projekty, nebo uhradit pouze náklady 
spolupráce a k provedení projektů využít 
finanční prostředky z jiných opatření či 
jiných fondů Unie.

6. U spolupráce v odvětví lesnictví kromě 
opatření uvedeného v odst. 2 písm. j) 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. Podporu opatření 
v oblasti lesů by navíc měla být založena 
na normách pro osvědčené lesnické 
postupy. Je-li prováděn podnikatelský plán 
či lesní hospodářský plán nebo jeho 
ekvivalent nebo strategie rozvoje, mohou 
členské státy poskytnout podporu buď jako 
celkovou částku pokrývající náklady 
spolupráce a náklady na prováděné 
projekty, nebo uhradit pouze náklady 
spolupráce a k provedení projektů využít 
finanční prostředky z jiných opatření či 
jiných fondů Unie. Veškerá podpora pro 
využívání a produkci bioenergie by měla 
být založena na kritériích týkajících 
udržitelnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Spolupráci v rámci tohoto opatření lze 
kombinovat s projekty podporovanými na 
témže území z jiných fondů Unie než 
EZFRV. Členské státy zajistí, aby se 
zabránilo nadměrné kompenzaci 
v důsledku kombinace tohoto opatření 
s jinými nástroji podpory členských států 
nebo Unie.

9. Spolupráci v rámci tohoto opatření lze 
kombinovat s projekty podporovanými na 
témže území z jiných fondů Unie než 
EZFRV. Členské státy zajistí, aby se 
zabránilo nadměrné kompenzaci 
v důsledku kombinace tohoto opatření 
s jinými nástroji podpory členských států 
nebo Unie. Specifikace vlastností pilotních 
projektů, uskupení, sítí, krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů, 
které budou způsobilé pro podporu, 
stanoví členské státy v předložených 
programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90, které se týkají dalšího 
upřesnění charakteristik pilotních 
projektů, uskupení, sítí, krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů, 
jež budou způsobilé pro podporu, jakož 
i podmínek pro poskytování podpory 
druhům operací uvedených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1545
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90, které se týkají dalšího 
upřesnění charakteristik pilotních projektů, 
uskupení, sítí, krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů, jež budou 
způsobilé pro podporu, jakož i podmínek 
pro poskytování podpory druhům operací 
uvedených v odstavci 2.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90, které se týkají dalšího 
upřesnění charakteristik pilotních projektů, 
uskupení, sítí, krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů, jež budou 
způsobilé pro podporu, jakož i podmínek 
pro poskytování podpory druhům operací 
uvedených v odstavci 2. V každém 
vnitrostátním nebo regionálním programu 
by měla být stanovena minimální částka 
na podporu spolupráce, kterou vykonává 
každá místní akční skupina.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1546
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1549
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Navrhujeme, aby se „nástroje ke stabilizaci příjmu“ přesunuly z druhého do prvního pilíře. 
Jejich provádění tak bude jednodušší, plynulejší, vhodnější a v souladu s cíli prvního pilíře, 
které souvisí se zaručeným příjmem. Použití těchto nástrojů v rámci druhého pilíře (rozvoj 
venkova) by mohlo narušit hospodářskou soutěž nebo způsobit, že nástroje nebudou na úrovni 
Společenství uplatňovány jednotně, protože programy rozvoje venkova jsou součástí 
regionální nebo místní politiky, která je zásadně spojená se schopností programy 
spolufinancovat.
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Pozměňovací návrh 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky na pojistné 
k pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky, které jsou vypláceny 
přímo zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, nebo prostřednictvím státní 
finanční účasti v systémech pojištění, na 
pojistné k pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1552
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům nebo sdružením či 
organizacím zemědělců na pojistné 
k pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. it

Pozměňovací návrh 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky, které jsou vypláceny
přímo zemědělcům, družstvům nebo 
sdružením producentů uznaným 
v souladu s článkem 106 nařízení (EU) č. 
(společná organizace trhů/2012), na 
pojistné k pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům a producentům produktů 
lesnictví na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat, plodin a lesních 
porostů proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy, požáry a nákazami zvířat nebo 
chorobami rostlin či napadením škůdci 
nebo pojištění nákladů na obnovu lesů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1555
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy 
a nákazami zvířat nebo chorobami rostlin 
či napadením škůdci;

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat a plodin proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy, volně 
žijícími živočichy včetně ptáků a nákazami 
zvířat nebo chorobami rostlin či napadením 
škůdci;

Or. lv

Pozměňovací návrh 1556
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Podpora v rámci výše uvedeného 
odst. 1 písm. a) se uděluje přímo 
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zemědělcům nebo sdružením zemědělců 
uznaných členským státem, která jménem 
svých členů uzavřela kolektivní pojistnou 
smlouvu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1557
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
nebo přímo zemědělcům k vyplacení 
finančních kompenzací zemědělcům nebo 
vlastníkům lesů za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo invazí druhů, 
které způsobují škodu, nebo ekologickou 
či klimatickou katastrofou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů
nebo pojišťoven k vyplacení finančních 
kompenzací zemědělcům za hospodářské 
ztráty způsobené vypuknutím choroby 
zvířat nebo choroby rostlin nebo 
ekologickou katastrofou nebo 
nepříznivými klimatickými jevy včetně 
sucha;

Or. es
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Odůvodnění

Ve většině členských států je systém pojištění v oblasti zemědělství, který je jasně stanoven 
a pokrývá rizika zemědělců. Na rozdíl od vzájemných fondů je takový systém pojištění 
rozšířenější a jeho aplikace je flexibilnější. Členské státy by měly mít možnost zvolit si 
v souladu s vlastními systémy na řízení rizik, jakým způsobem chtějí tento nástroj rozvíjet.

Pozměňovací návrh 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům, družstvům nebo sdružením 
producentů uznaných v souladu 
s článkem 106 nařízení (EU) č. (společná 
organizace trhů/2012) za hospodářské 
ztráty způsobené vypuknutím choroby 
zvířat nebo choroby rostlin nebo 
ekologickou katastrofou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené nepříznivými klimatickými jevy 
nebo napadením škůdci nebo vypuknutím 
choroby zvířat nebo choroby rostlin nebo 
ekologickou katastrofou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo organismy, 
které škodí zvířatům či rostlinám, nebo 
ekologickou katastrofou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1562
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené nepříznivými klimatickými 
jevy, vypuknutím choroby zvířat nebo 
choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

Or. it

Pozměňovací návrh 1563
Csaba Sándor Tabajdi
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou nebo nepříznivými 
klimatickými jevy včetně sucha a záplav;

Or. en

Pozměňovací návrh 1564
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou nebo nepříznivými 
klimatickými jevy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1565
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 

b) finanční příspěvky do vzájemných fondů 
k vyplacení finančních kompenzací 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
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způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

způsobené nepříznivými klimatickými 
jevy, vypuknutím choroby zvířat nebo 
choroby rostlin nebo ekologickou 
katastrofou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento typ řešení stabilizace příjmu je výrazně méně účinný než srovnatelné a dostupné 
možnosti zajištění, založené na smlouvách o smlouvě budoucí a termínovaných trhů.

Pozměňovací návrh 1567
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Nástroj ke stabilizaci příjmu není dobrým způsobem, jak využít fondy pro rozvoj venkova, 
mohl by totiž být velmi nákladný, nestabilní a za krajních okolností přesáhnout prostředky 
přidělené členskému státu v rámci druhého pilíře, jak uvádí posouzení dopadu vypracovaném 
Komisí.

Pozměňovací návrh 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě
vzájemných fondů k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo 
k výraznému poklesu jejich příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1571
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů k poskytování kompenzací 
zemědělcům, u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
vzájemných fondů k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo 
k výraznému poklesu jejich příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1572
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 

c) nástroj ke stabilizaci příjmu pro úhradu 
pojistného nebo finančních příspěvků do 
vzájemných fondů k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo 



PE494.480v01-00 84/170 AM\909514CS.doc

CS

příjmů. k výraznému poklesu jejich příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
příspěvků na úhradu pojistného nebo
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě
příspěvků na produkty pro pojištění ztráty 
příjmu, ve formě finančních příspěvků do 
vzájemných fondů k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo 
k výraznému poklesu jejich příjmů, nebo 
příspěvků pro družstva nebo sdružení 
producentů uznaná v souladu 
s článkem 106 nařízení (EU) č. (společná 
organizace trhů/2012), která utrpěla 
hospodářské ztráty.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů
nebo na úhradu pojistného nebo 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. es

Odůvodnění

S nástrojem ke stabilizaci příjmu nemá zatím zkušenost žádná země EU. Proto by členské 
státy měly mít možnost vyvinout tento nástroj v kontextu stávajících modelů řízení rizik. 
Nicméně většina členských států má systém pojištění v oblasti zemědělství, který má pokrývat 
rizika zemědělců.

Pozměňovací návrh 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
nebo na úhradu pojistného nebo 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je větší flexibilita, která lépe odpovídá tomu, jak jsou pojistné mechanismy 
ve skutečnosti začleňovány mezi nástroje ke stabilizaci příjmů.
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Pozměňovací návrh 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
nebo na úhradu pojistného nebo 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. es

Pozměňovací návrh 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
nebo na úhradu pojistného nebo 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů, nebo ve formě finančních 
příspěvků, které jsou vypláceny přímo 
zemědělcům na úhradu pojistného, které 
pokrývá riziko výrazného poklesu příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do produktů na 
pojištění příjmů a do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům, 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných fondů 
k poskytování kompenzací zemědělcům za 
výrazný pokles jejich příjmů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1582
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podpora udělená zemědělcům 
v souladu s nástroji uvedenými 
v článcích 38, 39 a 40 by se měla zakládat 
na odhadu ztrát jednotlivého zemědělce 
nebo na systému koeficientů na 
dobrovolném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 1584
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo nepříznivými klimatickými 
jevy nebo u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
zemědělcům za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo nepříznivými 
klimatickými jevy nebo napadením škůdci 
nebo ekologickou katastrofou nebo za 
výrazný pokles jejich příjmů.

Or. en



PE494.480v01-00 90/170 AM\909514CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se
„vzájemným fondem“ nebo „pojišťovnou“
rozumí režim akreditovaný členským 
státem v souladu s vnitrostátním právem, 
který umožňuje zemědělcům, kteří jsou 
jeho členy, aby se pojistili, přičemž 
kompenzace se poskytuje těm 
zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo
nepříznivými klimatickými jevy nebo
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. es

Pozměňovací návrh 1587
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
nepříznivými klimatickými jevy,
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin nebo ekologickou katastrofou nebo 
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příjmů. u nichž došlo k výraznému poklesu jejich 
příjmů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku 
kombinace tohoto opatření s jinými 
nástroji podpory členských států nebo 
Unie nebo systémy soukromého pojištění. 
Při odhadu úrovně příjmů zemědělců se 
rovněž musí zohlednit přímá podpora 
příjmů obdržená z Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tato podmínka není nutná, protože stanovené limity odhadu ztrát již zohledňují veškerý 
příjem, navíc se kompenzuje pouze procentní podíl rozdílu mezi příjmy a výdaji, který by 
nikdy neměl přesáhnout 70 %. To znamená, že každý zemědělec musí sám nést 30 % rizika.

Pozměňovací návrh 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku 
kombinace tohoto opatření s jinými nástroji 
podpory členských států nebo Unie nebo 
systémy soukromého pojištění.
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úrovně příjmů zemědělců se rovněž musí 
zohlednit přímá podpora příjmů obdržená 
z Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci36.

Or. en

Pozměňovací návrh 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3 – poznámka pod čarou 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. […] ze dne […] 
o Evropském fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci (2014–2020), Úř. věst. L […], 
[…], s. […].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkající se minimální 
a maximální doby trvání komerčních 
půjček pro vzájemné fondy podle čl. 39 
odst. 3 písm. b) a čl. 40 odst. 4.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Zařazení nástroje ke stabilizaci příjmů do druhého pilíře, což znamená, že na financování se 
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podílí členské státy, není logické, protože některé členské státy se rozhodnou jej provést a jiné 
nikoli. Někteří producenti by tím pádem byli znevýhodněni vůči těm, kteří budou mít 
k dispozici nástroje, které jim pomohou vypořádat se s toutéž krizí trhu. Jednota trhu tak bude 
zničena.

Pozměňovací návrh 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin
1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo opatřením 
přijatým v souladu se směrnicí 
2000/29/ES na eradikaci nebo zastavení 
choroby rostlin nebo škůdce, které zničí 
více než 30 % průměrné roční produkce 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.
2.
Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.
Členské státy mohou případně předem 
stanovit kritéria, na jejichž základě se 
bude mít za to, že došlo k úřednímu 
uznání.
3. 
Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
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s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 
podporu, použitím příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 1593
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin
1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo opatřením 
přijatým v souladu se směrnicí 
2000/29/ES na eradikaci nebo zastavení 
choroby rostlin nebo škůdce, které zničí 
více než 30 % průměrné roční produkce 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.
2.
Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.
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Členské státy mohou případně předem 
stanovit kritéria, na jejichž základě se 
bude mít za to, že došlo k úřednímu 
uznání.
3.
Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 
podporu, použitím příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin
1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo opatřením 
přijatým v souladu se směrnicí 
2000/29/ES na eradikaci nebo zastavení
choroby rostlin nebo škůdce, které zničí 
více než 30 % průměrné roční produkce 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.
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2.
Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.
Členské státy mohou případně předem 
stanovit kritéria, na jejichž základě se 
bude mít za to, že došlo k úřednímu 
uznání.
3.
Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 
podporu, použitím příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1595
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin
1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo opatřením 
přijatým v souladu se směrnicí 
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2000/29/ES na eradikaci nebo zastavení 
choroby rostlin nebo škůdce, které zničí 
více než 30 % průměrné roční produkce 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.
2.
Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.
Členské státy mohou případně předem 
stanovit kritéria, na jejichž základě se 
bude mít za to, že došlo k úřednímu 
uznání.
3.
Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 
podporu, použitím příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

Or. it

Pozměňovací návrh 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
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chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce,
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce,
který způsobí výraznou ztrátu příjmů, 
přičemž se zohledňují vlastnosti každého 
druhu produktu nebo zemědělského 
podniku. Ztráta se počítá jako 
odpovídající ztráta výnosu v konkrétním 
roce. 

Or. es

Odůvodnění

Prahová hodnota 30 % je příliš vysoká a odrazuje zemědělce od využívání nástrojů řízení 
rizika. Jako základ by se měl používat výnos zemědělského podniku, protože ceny a náklady je 
vzhledem k jejich kolísavosti třeba stanovovat každý rok zvlášť.

Pozměňovací návrh 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce. 
Takové pojištění by mělo pokrývat ztráty 
vypočítané na základě průměrné roční 
produkce pojištěného úseku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1598
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce,
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo na opatření přijaté v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce,
která způsobí pokles roční produkce o více 
než 15 % ve srovnání s průměrnou roční 
produkcí zemědělce. Zmíněná průměrná 
roční produkce s stanoví na základě údajů 
za předcházející tři roky, nebo za 
předcházejících pět let s vyloučením
nejvyšší a nejnižší hodnoty, nebo v řádně 
odůvodněných, výjimečných případech na 
základě údajů za kterýkoli jeden rok 
z předcházejících pěti let.
Hodnocení rozsahu vzniklé ztráty může 
být přizpůsobeno specifickým rysům 
každého druhu produktu a použijí se
a) biologické ukazatele (množství ztráty 
biomasy) nebo odpovídající ukazatele 
ztráty výnosu zjištěné na úrovni 
zemědělského podniku, na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni, nebo
b) ukazatele povětrnostních podmínek 
(srážky, teplota atd.) zjištěné na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 15 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

Ztráty mohou být vyhodnoceny na základě 
jednotlivých druhů produktu a použijí se 
biologické ukazatele (založené např. na 
množství ztráty biomasy) nebo 
odpovídající ukazatele ztráty výnosu 
zjištěné na úrovni zemědělského podniku, 
nebo na souhrnné úrovni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
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stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

Hodnocení rozsahu vzniklé ztráty může 
být také přizpůsobeno specifickým rysům 
každého druhu produktu a použijí se
a) biologické ukazatele (množství ztráty 
biomasy) nebo odpovídající ukazatele 
ztráty výnosu zjištěné na úrovni 
zemědělského podniku, na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni, nebo
b) ukazatele počasí (množství srážek, 
teplota atd.) stanovené na regionální či 
vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1601
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. K vyhodnocení 
jednotlivých ztrát, které událost zemědělci 
způsobila, mohou být použity schválené 
systémy ukazatelů.

Or. en
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Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno používat k výpočtu ztrát metody založené 
na ukazatelích, pokud si to přejí, aby zjednodušily administrativní postup.

Pozměňovací návrh 1602
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci 
nebo opatřením přijatým v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce plodiny nebo živočišného druhu 
jednotlivých zemědělských podniků
v předcházejícím tříletém období nebo 
tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je záruka uvedená v odstavci 1 
součástí pojistného krytí dalších rizik, pak 
část pojistného odpovídající záruce 
uvedené v odstavci 1 je způsobilá pro 
podporu v rámci čl. 37 odst. 1 písm. a).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1606
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Návrh nařízení
Čl. 39 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat 
a choroby rostlin a ekologické katastrofy

Vzájemné fondy pro choroby zvířat 
a choroby rostlin nebo pro organismy, 
které zvířatům či rostlinám škodí,
a ekologické katastrofy

Or. fr

Pozměňovací návrh 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 39 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné fondy pro choroby zvířat 
a choroby rostlin a ekologické katastrofy

Vzájemné fondy pro choroby zvířat 
a choroby rostlin, ekologické katastrofy
a nepříznivé klimatické jevy a pojištění 
proti těmto jevům

Or. es

Pozměňovací návrh 1609
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
vztahuje na administrativní a odbornou 
pomoc poskytnutou vzájemným fondům, 
které zemědělcům vyplácejí finanční 
kompenzace za hospodářské ztráty 
způsobené vypuknutím choroby zvířat 
nebo choroby rostlin nebo ekologickou 
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katastrofou. Aby byl vzájemný fond 
způsobilý pro podporu, musí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1610
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
Zemědělci však mají zpravidla nárok na 
kompenzaci, pouze pokud učinili všechna 
nutná preventivní opatření, aby zvýšili 
odolnost svého podniku vůči zhoršení 
životního prostředí, chorobám zvířat 
a rostlin a jevům spojeným s klimatickou 
změnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům, družstvům nebo seskupením 
producentů, která byla uznána v souladu 
s článkem 106 nařízení (EU) č. (společná 
organizace trhů/2012), v případě krize 
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nebo pro dohled nad dodržováním těchto 
pravidel. Členské státy mohou kombinovat 
režimy pojištění a vzájemných fondů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1612
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
vzájemné fondy doplní o režimy pojištění 
a spoluprací v oblasti pojištění včetně 
úvěrních družstev.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1613
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. b) se mohou vztahovat pouze na:

Finanční příspěvky do vzájemných fondů 
ze všech veřejných prostředků jako např. 
EZFRV a vnitrostátních a regionálních 
zdrojů financování se mohou vztahovat 
pouze na:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1614
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. b) se mohou vztahovat pouze na:

Finanční příspěvky do vzájemných fondů
uvedené v čl. 37 odst. 1 písm. b) se mohou 
vztahovat pouze na:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1615
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

b) správní náklady na provoz vzájemného 
fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1616
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
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souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo 
s pojistným u smluv, které vzájemný fond 
sjedná za tržní ceny. Místo na tyto částky 
mohou být finanční příspěvky použity na 
zvýšení základního kapitálu, max. do 
úrovně, která odpovídá 65 % příspěvků 
zaplacených zemědělci. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům, 
družstvům nebo seskupením producentů 
uznaných v souladu s článkem 106 
nařízení (EU) č. (společná organizace 
trhů/2012). Finanční příspěvky mohou 
mimoto souviset s úroky z komerčních 
půjček sjednaných vzájemným fondem za 
účelem vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům, družstvům nebo seskupením 
producentů uznaných v souladu 
s článkem 106 nařízení (EU) č. (společná 
organizace trhů/2012) v případě krize.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

(b) částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s kapitálem nebo úroky 
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 
finanční kompenzace zemědělcům 
v případě krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 1619
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu je 
možné částečně přispívat z veřejných 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1622
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků. Do 
částek, které vzájemné fondy vyplácí 
zemědělcům jako finanční kompenzaci, se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1623
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 
písm. b) lze poskytnout pouze v případě 
chorob uvedených na seznamu chorob 
zvířat vypracovaném Světovou organizací 

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci lze poskytnout pouze 
v případě chorob, které se nevyskytnou 
v důsledku neudržitelných systémů, jako 
jsou průmyslové zemědělství 



AM\909514CS.doc 111/170 PE494.480v01-00

CS

pro zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz 
v příloze rozhodnutí 90/424/EHS.

a monokultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 
písm. b) lze poskytnout pouze v případě 
chorob uvedených na seznamu chorob 
zvířat vypracovaném Světovou organizací 
pro zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz 
v příloze rozhodnutí 90/424/EHS.

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci podle článku 37 odst. 1 písm. 
b) lze poskytnout v případě chorob 
uvedených na seznamu chorob zvířat 
vypracovaném Světovou organizací pro 
zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz 
v příloze rozhodnutí 90/424/EHS, jakožto i 
v případě kterýchkoli dalších nově 
vznikajících nákaz, které na těchto 
seznamech nejsou uvedeny.

Or. es

Odůvodnění

Stále častěji se v Unii vyskytují choroby, které zde dříve neexistovaly, např. katarální horečka, 
ptačí chřipka nebo Schmallenbergský virus. Je tedy zřejmé, že riziko existuje.

Pozměňovací návrh 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1626
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1627
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nástroj ke stabilizaci příjmu není dobrým způsobem, jak využít fondy pro rozvoj venkova, 
mohl by totiž být velmi nákladný, nestabilní a za krajních okolností přesáhnout prostředky 
přidělené členskému státu v rámci druhého pilíře, jak uvádí posouzení dopadu Komise.

Pozměňovací návrh 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1629
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento typ řešení stabilizace příjmu je výrazně méně účinný než srovnatelné a dostupné 
možnosti zajištění, založené na smlouvách o smlouvě budoucí a termínovaných trhů.
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Pozměňovací návrh 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet příjmů, 
které na trhu zemědělec získá ze 
zemědělské produkce. Platby vyplacené 
zemědělcům vzájemným fondem 
kompenzují nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh dává opatření do souladu s cílem uvedeným v bodu odůvodnění 37. Cílem 
tohoto opatření by mělo být zabezpečení příjmu spíše než zisk. 

Pozměňovací návrh 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
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pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo v rámci pojistných smluv
kompenzují nejvýše 70 % ušlého příjmu.
Pokud je toto opatření součástí programů 
rozvoje venkova, finanční prostředky jsou 
přiděleny poměrně v závislosti riziku, 
které se týká příjmů zemědělských 
podniků v členském státě nebo v dotčeném 
regionu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby bylo možné získat v rámci nástroje k stabilizaci 
příjmů podporu na pojistné a aby bylo objasněno jejich případné zahrnutí v programech 
rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Podpora může také být 
poskytnuta, pokud je průměrná hodnota 
produkce sdružení nebo organizací 
producentů uvedené na trh o 20 % vyšší 
než tříletý průměr hodnoty produkce 
uvedené na trh vypočítaný z hodnot 
předchozích pěti let s vyloučením nejvyšší 
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příjmu. a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo v rámci pojistných režimů
kompenzují nejvýše 70 % ušlého příjmu
nebo průměrnou hodnotu produkce 
uvedené na trh v případě družstev nebo 
organizacím producentů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně
jakéhokoli druhy produkce vztahující se 
k činnostem, které souvisí se zemědělstvím 
a jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo na základě pohledávky 
z pojištění, nebo které vyplývají z pojistné 
smlouvy sjednané fondem, kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně
jakéhokoli druhy produkce vztahující se 
k činnostem, které souvisí se zemědělstvím 
a jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo na základě pohledávky 
z pojištění kompenzují nejvýše 70 % 
ušlého příjmu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 47 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
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které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo pojišťovnou kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo pojišťovnou kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. es

Odůvodnění

Pojištění a podmínky kompenzace od pojišťovny jsou uvedeny v tomto článku, který se týká 
nástroje k stabilizaci příjmů, aby byl dodržen soulad s pozměňovacím návrhem k článku 37.

Pozměňovací návrh 1638
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo pojišťovnou kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. es

Odůvodnění

Změna v souladu se změnou článku 37. Náklady na vstupy jsou odstraněny, protože 
pro velkou část odvětví platí, že prvotní příčinou nestability příjmů zemědělců je růst těchto 
nákladů a zmražení prodejních cen produkce.

Pozměňovací návrh 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
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které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem nebo pojišťovnou kompenzují 
nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1640
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem, nebo které vyplývají z pojistné 
smlouvy sjednané za tržní ceny, 
kompenzují nejvýše 70 % ušlého příjmu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1641
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu. K výpočtu ztrát jednotlivých 
zemědělců mohou být použity schválené 
systémy ukazatelů.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno používat k výpočtu ztrát metody založené 
na ukazatelích, pokud si to přejí, aby zjednodušily administrativní postup.

Pozměňovací návrh 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora stanovená článkem 37 může být 
rovněž udělena, překročí-li pokles ročního 
příjmu 30 % výrobních nákladů 
zemědělce na plodinu nebo na chované 
stádo. Celkovým příjmem na plodinu nebo 
chované stádo se rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy podpory z veřejných 
prostředků a po odečtení nákladů na 
vstupy, platby vyplacené zemědělcům 
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vzájemným fondem nebo pojišťovnou, 
které kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:

2. Aby byly vzájemný fond a pojistné 
způsobilé pro podporu, musí:

Or. es

Pozměňovací návrh 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů 
a pojistného, zejména pro poskytování 
kompenzace zemědělcům v případě krize 
nebo pro dohled nad dodržováním těchto 
pravidel.

Or. es

Pozměňovací návrh 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů 
a pojistných smluv, zejména pro 
poskytování kompenzace zemědělcům 
v případě krize nebo pro dohled nad 
dodržováním těchto pravidel.

Or. it

Pozměňovací návrh 1646
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel, 
a pro zřízení a správu pojistných smluv.

Or. it

Pozměňovací návrh 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.

3. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování odškodnění 
zemědělcům, družstvům a organizacím 
producentů v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 1648
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. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. c) se mohou vztahovat pouze 
na částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1649
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. c) se mohou vztahovat pouze 
na částky vyplacené vzájemným fondem 
jako finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. c) může 
mít formu finančního příspěvku na platbu 
zemědělců do vzájemného fondu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1650
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům.
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem jako finanční kompenzace nebo 
jako podíl na nákladech na pojistné 
smlouvy, které mohou uzavřít zemědělci 
jednotlivě nebo skupiny zemědělců 
společně. Finanční příspěvky mohou 
mimoto souviset s úroky z komerčních 
půjček sjednaných vzájemným fondem za 
účelem vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo 
s pojistným u smluv, které vzájemný fond 
sjedná za tržní ceny.

Místo na tyto částky mohou být finanční 
příspěvky použity jako základní kapitál, 
max. do úrovně, která odpovídá 65 % 
příspěvků zaplacených zemědělci. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem 
zemědělcům jako finanční kompenzace 
nebo jako podíl na nákladech na pojistné 
smlouvy, které zemědělci mohou uzavřít. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
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vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize nebo 
s pojistným u smluv, které sjedná 
vzájemný fond. Místo na tyto částky 
mohou být finanční příspěvky použity jako
základní kapitál, max. do úrovně, která 
odpovídá 65 % příspěvků zaplacených 
zemědělci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) jsou udělovány pouze na pojistné 
smlouvy, které pokrývají riziko ztráty 
příjmů uvedené v odstavci 1, nebo se 
mohou vztahovat pouze na částky 
vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Or. it

Pozměňovací návrh 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem nebo 
prostřednictvím pojistného jako finanční 
kompenzace zemědělcům. Finanční 
příspěvky mohou mimoto souviset s úroky 
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 
finanční kompenzace zemědělcům 
v případě krize.

Or. es

Pozměňovací návrh 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 odst. 1 
písm. c) se mohou vztahovat pouze na 
částky vyplacené vzájemným fondem jako 
finanční kompenzace zemědělcům, 
družstvům a organizacím producentů. 
Finanční příspěvky mohou mimoto 
souviset s úroky z komerčních půjček 
sjednaných vzájemným fondem za účelem 
vyplacení finanční kompenzace 
zemědělcům v případě krize.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. c) může 
mít formu finančního příspěvku na platbu 
zemědělců do vzájemného fondu. Členské 
státy stanoví pravidla týkající se příspěvků 
zemědělců do fondu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1656
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 1658
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Členské státy stanoví pravidla týkající se 
příspěvků zemědělců do fondu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu je 
možné částečně přispívat z veřejných 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu 
vzájemného fondu se nesmí přispívat 
z veřejných prostředků.

Or. it

Pozměňovací návrh 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso
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Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušný orgán dotčeného členského 
státu úředně uzná, že příjem zemědělce 
výrazně klesl. Členské státy mohou 
případně předem stanovit kritéria, na 
jejichž základě se bude mít za to, že došlo 
k úřednímu uznání. Kompenzace plynoucí 
z pojištění je vyplacena bez jakýchkoli 
požadavků nebo specifikací týkajících se 
druhu nebo množství budoucí produkce.

Or. es

Odůvodnění

Pojištění a podmínky kompenzace od pojišťovny jsou uvedeny v tomto článku, který se týká 
nástroje k stabilizaci příjmů, aby byl dodržen soulad s pozměňovacím návrhem k článku 37.

Pozměňovací návrh 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

5. Příslušný orgán dotčeného členského 
státu oficiálně uzná, že příjem zemědělce 
výrazně klesl.

Or. es

Pozměňovací návrh 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)



AM\909514CS.doc 131/170 PE494.480v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou případně předem 
stanovit kritéria, na jejichž základě se 
bude mít za to, že došlo k úřednímu 
uznání.

Or. es

Pozměňovací návrh 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 5 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kompenzace plynoucí z pojištění je 
vyplacena bez jakýchkoli požadavků nebo 
specifikací týkajících se druhu nebo 
množství budoucí produkce.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být uvedeno pojištění a podmínky platby kompenzace v rámci pojištění.

Pozměňovací návrh 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Pravidla týkající se provádění opatření
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro provádění opatření 
uvedených v tomto oddíle, jež se týkají:
a) postupů pro výběr orgánů nebo 
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subjektů poskytujících poradenské služby 
pro zemědělství a lesnictví a řídicí 
a pomocné služby pro zemědělství 
a postupného snižování podpory v rámci 
opatření týkajícího se poradenských 
služeb podle článku 16;
b) posouzení pokroku dosaženého 
s ohledem na podnikatelský plán ze strany 
členského státu, možností plateb 
a způsobů přístupu k ostatním opatřením 
pro mladé zemědělce v rámci opatření 
týkajícího se rozvoje zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti podle 
článku 20;
c) vymezení s ohledem na ostatní opatření, 
převodu na jiné jednotky než jednotky, jež 
jsou použity v příloze I, výpočtu 
transakčních nákladů a změny nebo 
úpravy závazků v rámci 
agroenvironmentálního-klimatického 
opatření podle článku 29, opatření 
týkajícího se ekologického zemědělství 
podle článku 30 a opatření týkajícího 
lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů 
podle článku 35;
d) možnosti použít standardní 
předpoklady ušlých příjmů v rámci 
opatření uvedených v článcích 29, 30, 31, 
32, 34 a 35 a kritérií pro jejich výpočet;
e) výpočtu výše podpory, je-li operace 
způsobilá pro podporu v rámci více než 
jednoho opatření.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v článku 91.

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Pravidla týkající se provádění opatření
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro provádění opatření 
uvedených v tomto oddíle, jež se týkají:
a) postupů pro výběr orgánů nebo 
subjektů poskytujících poradenské služby 
pro zemědělství a lesnictví a řídicí 
a pomocné služby pro zemědělství 
a postupného snižování podpory v rámci 
opatření týkajícího se poradenských 
služeb podle článku 16;
b) posouzení pokroku dosaženého 
s ohledem na podnikatelský plán ze strany 
členského státu, možností plateb 
a způsobů přístupu k ostatním opatřením 
pro mladé zemědělce v rámci opatření 
týkajícího se rozvoje zemědělských 
podniků a podnikatelské činnosti podle 
článku 20;
c) vymezení s ohledem na ostatní opatření, 
převodu na jiné jednotky než jednotky, jež 
jsou použity v příloze I, výpočtu 
transakčních nákladů a změny nebo 
úpravy závazků v rámci 
agroenvironmentálního-klimatického 
opatření podle článku 29, opatření 
týkajícího se ekologického zemědělství 
podle článku 30 a opatření týkajícího 
lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů 
podle článku 35;
d) možnosti použít standardní 
předpoklady ušlých příjmů v rámci 
opatření uvedených v článcích 29, 30, 31, 
32, 34 a 35 a kritérií pro jejich výpočet;
e) výpočtu výše podpory, je-li operace 
způsobilá pro podporu v rámci více než 
jednoho opatření.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
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v článku 91.

Or. it

Pozměňovací návrh 1667
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posouzení pokroku dosaženého 
s ohledem na podnikatelský plán ze strany 
členského státu, možností plateb a způsobů 
přístupu k ostatním opatřením pro mladé 
zemědělce v rámci opatření týkajícího se 
rozvoje zemědělských podniků 
a podnikatelské činnosti podle článku 20;

b) posouzení pokroku dosaženého 
s ohledem na podnikatelský plán ze strany 
členského státu;

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o přístupu k dalším opatřením není zcela odborným rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vymezení s ohledem na ostatní opatření, 
převodu na jiné jednotky než jednotky, jež 
jsou použity v příloze I, výpočtu 
transakčních nákladů a změny nebo úpravy 
závazků v rámci agroenvironmentálního-
klimatického opatření podle článku 29, 
opatření týkajícího se ekologického 
zemědělství podle článku 30 a opatření 
týkajícího lesnicko-environmentálních 
a klimatických služeb a ochrany lesů podle

c) vymezení s ohledem na ostatní opatření, 
převodu na jiné jednotky než jednotky, jež 
jsou použity v příloze I, výpočtu 
transakčních nákladů a změny nebo úpravy 
závazků v rámci agroenvironmentálního-
klimatického opatření podle článku 29, 
opatření týkajícího se ekologického 
zemědělství podle článku 30, opatření pro 
dobré životní podmínky zvířat podle 
článku 34 a opatření týkajícího lesnicko-
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článku 35; environmentálních a klimatických služeb 
a ochrany lesů podle článku 35;

Or. en

Odůvodnění

V článku 34 jsou také uvedeny transakční náklady, proto by měly být uvedeny i v tomto 
kontextu spolu s transakčními náklady ostatních opatření.

Pozměňovací návrh 1669
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a
Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se možností 
plateb, jakožto i podmínek přístupu 
k ostatním opatřením pro mladé 
zemědělce v rámci opatření pro rozvoj 
zemědělských podniků a podnikatelské 
činnosti uvedeného v článku 20.

Or. de

Pozměňovací návrh 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny 
vykonávat rovněž další úkoly, které jim 

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny 
rovněž:
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svěří řídící orgán a/nebo platební agentura.
a) vykonávat další úkoly, které jim svěří 
řídící orgán a/nebo platební agentura nebo

b) v rámci místní strategie rozvoje 
provádět samy nebo společně s partnery 
akce s velkým územním dosahem pod 
názvem „zastřešující projekt“.

Or. en

Odůvodnění

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Pozměňovací návrh 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny 
vykonávat rovněž další úkoly, které jim 
svěří řídící orgán a/nebo platební agentura.

1. Kromě úkolů uvedených v článku 30 
nařízení (EU) č. [společný strategický 
rámec/2012] mohou místní akční skupiny 
vykonávat rovněž další úkoly, které jim 
svěří řídící orgán a/nebo platební agentura, 
pokud nemají přímou souvislost se 
zemědělskými podniky.

Or. es

Odůvodnění

Správa různých opatření pro rozvoj venkova, která jsou zacílena na majitele zemědělských 
podniků, by neměla být přenášena na místní akční skupiny; měl by ji vykonávat veřejný orgán 
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znalý problematiky.

Pozměňovací návrh 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Místní akční skupiny mohou příslušnou 
platební agenturu požádat o vyplacení 
zálohy, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova. Výše záloh 
nesmí překročit 50 % veřejné podpory na 
provozní náklady a propagaci.

2. Místní akční skupiny mohou příslušnou 
platební agenturu požádat o vyplacení 
zálohy, je-li tato možnost stanovena 
v programu rozvoje venkova. Výše záloh 
nesmí překročit 80 % veřejné podpory na 
provozní náklady a propagaci.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na výrazné problémy, které mají místní akční skupiny při získávání úvěrů, 
navrhujeme zvýšit zálohy na 80 %.

Pozměňovací návrh 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budování kapacit, odbornou přípravu 
a vytváření sítí za účelem vypracování 
a provádění strategie místního rozvoje.

b) budování kapacit, odbornou přípravu 
a vytváření sítí za účelem vypracování 
a provádění strategie místního rozvoje 
řízené komunitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1674
Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporu činností týkajících se 
alternativních potravin, vzdělávacích 
iniciativ a iniciativ podporujících zapojení 
v zájmu podpory zdraví, činností 
týkajících se zajištění potravinové 
soběstačnosti a činností týkajících se 
ochrany kvality potravin a dobrých 
životních podmínek zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1675
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření na podporu místní účasti 
v plánování a provádění kvalitnější 
lékařské péče, vzdělání, kulturních aktivit 
a dalších oblastí místních veřejných 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předběžná podpora uvedená pod 
písm. b) může mít podobu zálohy až do 
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výše 100 % příspěvku z veřejných 
prostředků, pokud takovou možnost 
program předpokládá. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme vložení dalšího odstavce, který zavádí pravidla týkající se možnosti získat 
na realizaci zastřešujícího projektu zálohu na platbu až do výše 100 %. Jednalo by se 
o projekty, které přímo zapojují partnery, kteří z finančních důvodů nežádají o podporu 
jednotlivě. V rámci zastřešujícího projektu by místní akční skupina mohla předem převádět 
finanční prostředky svým partnerům.

Pozměňovací návrh 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) subjekty, které sledují cíle rozvoje 
v souladu s prioritami stanovenými 
v článku 5 tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1678
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. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud místní akční skupiny nevyberou 
projekty založené na spolupráci, zavedou
členské státy systém průběžného 
předkládání projektů založených na 
spolupráci.

Členské státy zavedou systém průběžného 
předkládání projektů založených na 
spolupráci.
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Or. it

Pozměňovací návrh 1679
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud místní akční skupiny nevyberou 
projekty založené na spolupráci, zavedou
členské státy systém průběžného 
předkládání projektů založených na 
spolupráci.

Členské státy zavedou systém průběžného 
předkládání projektů založených na 
spolupráci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud místní akční skupiny nevyberou 
projekty založené na spolupráci, zavedou 
členské státy systém průběžného
předkládání projektů založených na 
spolupráci.

Pokud místní akční skupiny nevyberou 
projekty založené na spolupráci, zavedou 
členské státy systém pro předkládání 
projektů založených na spolupráci, přičemž 
budou dbát na lhůty stanovené Komisí pro 
tento účel.

Or. es

Odůvodnění

Návrhem je, aby u předkládání návrhů na projekty nadnárodní spolupráce byla zavedena 
jednotná lhůta, stejná pro celou Unii. Řídit postupy tohoto typu bez jednotné lhůty je totiž 
téměř nemožné. 
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Pozměňovací návrh 1681
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
akce, které mají informovat o strategii 
místního rozvoje, a úkoly spojené 
s vypracováním projektů.

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady, 
které vyplývají ze snahy usnadnit 
komunikaci mezi zúčastněnými stranami,
informovat o strategii místního rozvoje
a propagovat ji a podpořit potenciální 
příjemce v rozvoji projektů a přípravě 
žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
akce, které mají informovat o strategii 
místního rozvoje, a úkoly spojené 
s vypracováním projektů.

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady, 
které vyplývají ze snahy usnadnit 
komunikaci mezi zúčastněnými stranami,
informovat o strategii místního rozvoje
a propagovat ji a podpořit potenciální 
příjemce v rozvoji projektů a přípravě 
žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
akce, které mají informovat o strategii 
místního rozvoje, a úkoly spojené 
s vypracováním projektů.

2. Náklady na propagaci území uvedenými 
v čl. 31 písm. d) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] jsou náklady na 
úkoly vymezené v čl. 30 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [společný strategický 
rámec/2012], akce, které mají informovat 
o strategii místního rozvoje, a úkoly 
spojené s vypracováním projektů.

Or. es

Odůvodnění

Čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. [společný strategický rámec/2012] stanoví mandatorní úkoly, 
které místní akční skupiny budou muset vypracovat. Je proto nutné výslovně uvést odkaz 
na finanční prostředky, které lze použít na splnění těchto úkolů.

Pozměňovací návrh 1684
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Navrhujeme odstranit ustanovení o nutnosti posuzovat dopad na životní prostředí u všech 
operací. Mělo by být zřejmé, že tato posouzení by se měla provést před samotnou investicí, 
u které jsou vyžadovány podle platných pravidel.

Pozměňovací návrh 1686
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. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1688
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí. Podpora je poskytována 
výhradně investicím, které podstatně 
přispívají k ochraně životního prostředí 
a klimatu a dobrým životním podmínkám 
zvířat a významně přesahují rámec 
právních předpisů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí. Podpora není 
poskytována na investice do systémů 
chovu, které mají negativní dopad na 
životní podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1690
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí. Členské státy dávají 
přednost investicím, které podstatně 
zlepšují environmentální a klimatický 
profil zemědělských podniků a profil 
těchto podniků týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat, které 
napomáhají diverzifikaci příjmů 
zemědělců a tam, kde se seskupení 
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zemědělců, skupiny podniků a sdružení 
a sítě pro rozvoj venkova zapojují do 
společných činností a investic. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1691
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku;

a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku, s upřednostněním stavebních 
materiálů, které vedou k úsporám energie 
a jsou šetrné vůči klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1692
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákup, včetně nákupu na leasing, 
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva;

b) nákup, včetně nákupu na leasing, strojů 
a vybavení včetně počítačového softwaru 
až do tržní hodnoty aktiva; tyto investice 
musí zohledňovat nejlepší normy 
energetické účinnosti a řešit problémy 
související se změnou klimatu, snižováním 
biologické rozmanitosti a úrodnosti půdy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1693
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nákup, včetně nákupu na leasing, 
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva;

b) nákup, včetně nákupu na leasing, strojů 
a vybavení včetně počítačového softwaru 
až do tržní hodnoty aktiva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nákup poradenských služeb na 
podporu udržitelných a ekonomicky 
životaschopných produkčních postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1695
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nákup poradenských služeb na 
podporu udržitelných a ekonomicky 
životaschopných produkčních postupů.

Or. en
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Odůvodnění

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Pozměňovací návrh 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady na posouzení, které má 
pomoci zajistit udržitelnost 
a ekonomickou životaschopnost 
produkčních postupů.

Or. es

Pozměňovací návrh 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) členské státy zajistí, aby zemědělské 
podniky, ze kterých se prostřednictvím 
spojení zemědělské půdy stanou 
produkční jednotky většího rozsahu, měly 
přednostní přístup k investičním 
pobídkám a o 20 % vyšším příspěvkům na 
financování.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1698
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě výstavby nebo rekonstrukce 
kterékoli budovy jsou za způsobilé výdaje 
považovány pouze investice, které zajistí, 
že nejméně 50 % energetické potřeba této 
budovy bude pocházet z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1699
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze ty investice, které
jsou vynaloženy do oblastí, pro které byly 
na základě směrnice 2000/60/ES 
vypracovány plány povodí spolu 
se souvisejícími prováděcími programy, 
a které jsou v souladu 
s environmentálními cíli těchto plánů. 
Pokud jde o investice do nových
a rozšíření stávajících zavlažovacích 
zařízení, vyžaduje se nezávislá ekologická 
analýza, která poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1703
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování jsou způsobilými 
výdaji pouze investice, které jsou 
uskutečněny v oblastech, ve kterých jsou 
na základě směrnice 2000/60/ES zavedeny 
plány povodí a související programy 
opatření, a které jsou v souladu 
s environmentálními cíli těchto plánů. U 
investic, které vedou k rozšíření 
zavlažované oblasti, se také vyžaduje 
nezávislá ekologická analýza.

Or. en
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Odůvodnění

Nemělo by docházet k diskriminaci mezi starými a novými členskými státy. Měl by být 
vypracován rámec pro všechny členské státy, který zajistí, že investice do zavlažování nemají 
negativní dopad na vodní zdroje. Tento rámec by měl být náročnější u investic, které rozšiřují 
zavlažované oblasti, aby bylo zohledněno vyšší riziko. Komise by měla být zmocněna 
k vymezení minimálních norem, které mají být v tomto rámci dodržovány.

Pozměňovací návrh 1704
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování jsou způsobilými 
výdaji pouze investice, které jsou 
uskutečněny v oblastech, ve kterých jsou 
na základě směrnice 2000/60/ES zavedeny 
plány povodí a související programy 
opatření, a které jsou v souladu 
s environmentálními cíli těchto plánů. U 
investic, které vedou k rozšíření 
zavlažované oblasti, se také vyžaduje 
nezávislá ekologická analýza.

Or. en

Pozměňovací návrh 1705
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
splňují následující podmínky:
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způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

a) Komisi byl oznámen plán povodí 
v souladu se směrnicí 2000/60/ES pro celý 
region, ve kterém má být investice 
uskutečněna, a pro další oblasti, kde 
investice mohou ovlivnit životní prostředí; 
k plánu povodí musí být připojen program 
opatření, se kterými musí investice být 
slučitelné;
b) součástí investice musí být vodoměry 
nebo jejich zavedení, což umožní sledovat 
spotřebu vody na úrovni podporované 
investice. 
c) V případě zlepšování stávajících 
zavlažovacích zařízení jsou investice 
způsobilé pouze pokud:
i) zvýší účinnost využívání vody nejméně 
o 20 %;
ii) vedou ke snížení spotřeby vody na 
úrovni jednotlivého zemědělského 
podniku nejméně o 20 % u investic, které 
mají dopad na vodní útvary, jejichž stav 
z hlediska množství vody je podle 
příslušného plánu povodí horší než dobrý. 
Investice do náhradních nádrží, které při 
nejnižších stavech umožňují doplnit 
odebranou vodu, jsou způsobilé bez 
jakýchkoli zvláštních podmínek.
d) Investice související s rozšířením 
vodovodních sítí jsou způsobilé pouze 
pokud:
i) se jedná o vodu pro zemědělské účely; a 
ii) investice nemají vliv na vodní útvary, 
jejichž stav z hlediska množství vody je 
podle příslušného plánu povodí horší než 
dobrý.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1706
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které
splňují následující podmínky:

a) Komisi byl oznámen plán povodí 
v souladu se směrnicí 2000/60/ES pro celý 
region, ve kterém má být investice 
uskutečněna, a pro další oblasti, kde 
investice mohou ovlivnit životní prostředí; 
k plánu povodí musí být připojen program 
opatření, se kterými musí investice být 
slučitelné;
b) součástí investice musí být vodoměry 
nebo jejich zavedení, což umožní sledovat 
spotřebu vody na úrovni podporované 
investice. 
c) V případě zlepšování stávajících 
zavlažovacích zařízení jsou investice 
způsobilé pouze pokud:
i) zvýší účinnost využívání vody nejméně 
o 25 %;
ii) vedou ke snížení spotřeby vody na 
úrovni jednotlivého zemědělského 
podniku nejméně o 20 % u investic, které 
mají dopad na vodní útvary, jejichž stav 
z hlediska množství vody je podle 
příslušného plánu povodí horší než dobrý; 
iii) požadavky stanovené v bodech i) nebo 
ii) se nevztahují na investice do 
náhradních nádrží, které při nejnižších 
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stavech umožňují doplnit odebranou 
vodu.
d) Investice související s rozšířením 
vodovodních sítí jsou způsobilé pouze 
pokud: 
i) se jedná o vodu pro zemědělské účely; 
ii) investice nemají vliv na vodní útvary, 
jejichž stav z hlediska množství vody je 
podle příslušného plánu povodí horší než 
dobrý; a 
iii) nezávislá ekologická analýza prokáže, 
že investice výrazně negativně neovlivní 
životní prostředí. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1707
Alyn Smith
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování 

a) se za způsobilé výdaje u stávajících 
zařízení a modernizace infrastruktur pro 
skladování a dopravních infrastruktur 
považují pouze investice, které vedou ke 
snížení předchozí spotřeby vody nejméně 
o 10 %; se za způsobilé výdaje 
u modernizace zařízení a postupů 
zavlažování pozemku považují pouze 
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investice, které vedou ke snížení předchozí 
spotřeby vody alespoň o 25 %. Odchylně 
mohou být v členských státech, které 
k Unii přistoupily od roku 2004, 
považovány za způsobilé výdaje investice 
do nových zavlažovacích zařízení, pokud 
ekologická analýza poskytne důkazy, že 
dotyčné investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

b) lze za přijatelné výdaje považovat 
investice do zavlažovacích zařízení, které 
jsou součástí místní strategie na 
přizpůsobení se změně klimatu, tj.např. 
strategie založená výhradně na volbě 
systémů a zařízení, které využívají vodu 
účinně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování, infrastruktur 
a zařízení se za způsobilé považují výdaje
jejichž cílem je: efektivnější využívání
vody a energie v zemědělství; bezpečnější 
dodávky vody pro zemědělskou produkci; 
investice do nových oblastí zavlažované 
půdy v souladu s plány národních zájmů 
nebo plány regionální politiky, které 
přispívají k rozvoji venkova a obnovení 
územní rovnováhy. Komise je v souladu 
s článkem 90 zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, které stanoví 
minimální normy pro efektivní využívání 
vody a environmentální výkonnost 
zavlažovacího zařízení.

Or. es
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Odůvodnění

Zavlažování nových oblastí a slučování zavlažovaných oblastí nelze z EZFRV vyloučit. Navíc 
se může jednat o případ použití vody recyklované v čističce vod, což sice spotřebu nesnižuje 
ale má pozitivní dopad na životní prostředí. Ani toto by nemělo být z EZFRV vyloučeno. Nelze 
vyloučit ani zavlažování, které zvyšuje energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování, infrastruktur 
a zařízení se za způsobilé považují výdaje
jejichž cílem je: efektivnější využívání
vody a energie v zemědělství; bezpečnější 
dodávky vody pro zemědělskou produkci; 
investice do nových oblastí zavlažované 
půdy v souladu s plány národních zájmů 
nebo plány regionální politiky, které 
přispívají k rozvoji venkova a obnovení 
územní rovnováhy. V každém případě 
musí být poskytnuty důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 

3. V případě zavlažování, infrastruktur 
a zařízení se za způsobilé považují výdaje
jejichž cílem je: efektivnější využívání
vody a energie v zemědělství; bezpečnější 
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v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají
nepříznivý vliv na životní prostředí.

dodávky vody pro zemědělskou produkci; 
investice do nových oblastí zavlažované 
půdy v souladu s plány národních zájmů 
nebo plány regionální politiky, které 
přispívají k rozvoji venkova a obnovení 
územní rovnováhy. V každém případě 
musí být poskytnuty důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování, infrastruktur 
a zařízení se za způsobilé považují výdaje
jejichž cílem je: efektivnější využívání
vody a energie v zemědělství; bezpečnější 
dodávky vody pro zemědělskou produkci; 
investice do nových oblastí zavlažované 
půdy v souladu s plány národních zájmů 
nebo plány regionální politiky, které 
přispívají k rozvoji venkova a obnovení 
územní rovnováhy. V každém případě 
musí být poskytnuty důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Musí být vydáno ustanovení týkající se investic do nových zavlažovaných oblastí, zejména pro 
státy jižní Evropy. Navíc se domníváme, že snížení spotřeby vody o 25 % je příliš mnoho.

Pozměňovací návrh 1712
Luís Paulo Alves



AM\909514CS.doc 159/170 PE494.480v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. Způsobilé jsou investice do 
zavlažovacích zařízení, u kterých se 
prokáže, že jsou udržitelná a v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě. Investice 
související s modernizací stávajících 
systémů jsou způsobilé, pokud je 
prokázáno, že zlepšují způsob využívání 
vody v rámci parametrů, které jsou 
stanoveny ve vnitrostátních plánech 
účinného využívání vody vypracovaných 
na základě rámcové směrnice o vodě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1713
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic na podporu zemědělství a do 
modernizace stávajících systémů na 
zlepšení efektivního využívání vody. 
Komise je v souladu s článkem 90 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které stanoví minimální normy 
pro efektivní využívání vody 
a environmentální výkonnost 
zavlažovacího zařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic do modernizace stávajících 
systémů na zlepšení efektivního využívání 
vody. Členské státy stanoví minimální 
požadavky týkající se využívání vody 
a environmentální výkonnosti 
zavlažovacího zařízení. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic na podporu zemědělství a systémů 
plodin nebo do modernizace stávajících 
systémů na zlepšení efektivního využívání
vody.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic do modernizace stávajících 
systémů na zlepšení efektivního využívání
vody a propagace opětného využití 
odpadních vod. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic do modernizace stávajících 
systémů na zlepšení efektivního využívání
vody. Odchylně mohou být v členských 
státech, které k Unii přistoupily od roku 
2004, považovány za způsobilé výdaje 
investice do nových zavlažovacích 
zařízení, pokud ekologická analýza, jejíž 
provedení vyžadují právní předpisy,
poskytne důkazy, že dotyčné investice jsou 
udržitelné a nemají nepříznivý vliv na 
životní prostředí.
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Or. en

Odůvodnění

Na základě pozměňovacího návrhu 32.

Pozměňovací návrh 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %, jakož i investice do 
modernizace zavlažovacích zařízení, které 
mají pozitivní vliv na životní prostředí.
Odchylně mohou být v členských státech, 
které k Unii přistoupily od roku 2004, 
považovány za způsobilé výdaje investice 
do nových zavlažovacích zařízení, pokud 
ekologická analýza poskytne důkazy, že 
dotyčné investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, a v členských 
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způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

státech v oblasti Středozemního moře za 
způsobilé výdaje považovány investice do 
nových zavlažovacích zařízení. 
K infrastrukturám se zpracovává
ekologická analýza, která má poskytnout
důkazy, že dotyčné investice jsou 
udržitelné a nemají nepříznivý vliv na 
životní prostředí.

Or. es

Odůvodnění

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Pozměňovací návrh 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Způsobilé jsou investice do 
zavlažovacích zařízení, u kterých se 
prokáže, že jsou udržitelná a v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě. Investice 
související s modernizací stávajících 
systémů jsou způsobilé, pokud je 
prokázáno, že zlepšují způsob využívání 
vody v rámci parametrů, které jsou 
stanoveny ve vnitrostátních plánech 
účinného využívání vody vypracovaných 
na základě rámcové směrnice o vodě.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě zemědělských investic není 
nákup zemědělských výrobních práv, 
platebních nároků, zvířat, jednoletých 
rostlin a jejich vysazování způsobilým pro 
investiční podporu. V případech obnovy 
potenciálu zemědělské produkce 
poškozeného přírodními katastrofami podle 
čl. 19 odst. 1 písm. b) však mohou být 
výdaje na nákup zvířat způsobilým 
výdajem.

4. V případě zemědělských investic není 
nákup zemědělských výrobních práv, 
platebních nároků, zvířat, jednoletých 
rostlin a jejich vysazování způsobilým pro 
investiční podporu. V případech obnovy 
potenciálu zemědělské produkce 
poškozeného přírodními katastrofami
a nepříznivými klimatickými jevy podle čl. 
19 odst. 1 písm. b) však mohou být výdaje 
na nákup zvířat způsobilým výdajem.

Or. it

Pozměňovací návrh 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příjemci podpory související 
s investicemi mohou příslušné platební 
agentury požádat o vyplacení zálohy do 
výše 50 % veřejné podpory související 
s investicemi, je-li tato možnost obsažena 
v programu rozvoje venkova.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že omezení záloh pouze v případě uskutečnění investice není podložené. 
Navrhujeme tedy vypustit odstavec 5 a zavést do článku 70 pravidlo, podle kterého by se 
zálohy vyplácely v závislosti na realizaci všech operací, které byly přijaty v rámci programů 
rozvoje venkova.



AM\909514CS.doc 165/170 PE494.480v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje, 
a rovněž týkající se podmínek, které musí 
být splněny v souvislosti s minimálními 
normami na zlepšení účinnosti 
zavlažovacích systémů, aby se nové 
investice do stávajících systémů nebo 
jejich rozšíření považovaly za způsobilé.

Or. de

Pozměňovací návrh 1724
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje, 
jakož i minimálních norem efektivního 
využívání vody u investic do stávajících 
zavlažovacích systémů nebo investic, které 
rozšiřují zavlažovanou oblast.
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Or. en

Odůvodnění

Nemělo by docházet k diskriminaci mezi starými a novými členskými státy. Měl by být 
vypracován rámec pro všechny členské státy, který zajistí, že investice do zavlažování nemají 
negativní dopad na vodní zdroje. Tento rámec by měl být náročnější u investic, které rozšiřují 
zavlažované oblasti, aby bylo zohledněno vyšší riziko. Komise by měla být zmocněna 
k vymezení minimálních norem, které mají být v tomto rámci dodržovány.

Pozměňovací návrh 1725
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené 
s leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje, 
jakož i minimálních bezpečnostních 
norem efektivního využívání vody 
u investic do stávajících zavlažovacích 
systémů nebo investic, které rozšiřují 
zavlažovanou oblast.

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by docházet k diskriminaci mezi starými a novými členskými státy. Měl by být 
vypracován rámec pro všechny členské státy, který zajistí, že investice do zavlažování nemají 
negativní dopad na vodní zdroje. Tento rámec by měl být náročnější u investic, které rozšiřují 
zavlažované oblasti, aby bylo zohledněno vyšší riziko. Komise by měla být zmocněna 
k vymezení minimálních norem, které mají být v tomto rámci dodržovány.

Pozměňovací návrh 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova 
stanoví po konzultaci s monitorovacím 
výborem kritéria pro výběr operací v rámci 
všech opatření. Výběrová kritéria mají 
zajistit rovné zacházení se žadateli, lepší 
využívání finančních zdrojů a zacílení 
opatření v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova. Při stanovení 
výběrových kritérií se v případě malých 
grantů přihlíží k zásadě proporcionality.

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova 
stanoví po konzultaci s monitorovacím 
výborem kritéria pro výběr operací v rámci 
všech opatření. Výběrová kritéria mají 
zajistit, aby opatření cílená na zemědělské 
podniky byla uplatňována pouze na 
„aktivní zemědělce“, jak jsou definováni 
v nařízení (EU) č. [...] [přímé platby]. Tato 
kritéria mají navíc zajistit lepší využívání 
finančních zdrojů a zacílení opatření 
v souladu s prioritami Unie v oblasti 
rozvoje venkova. Při stanovení výběrových 
kritérií se v případě malých grantů přihlíží 
k zásadě proporcionality.

Or. es

Odůvodnění

Podpora prostřednictvím opatření, která jsou zacílena na zemědělské podniky, by měla být ku 
prospěchu pouze „aktivním zemědělcům“, jak jsou definováni v návrhu nařízení o přímých 
platbách SZP. Pokud dojde k takovému rozlišení v prvním pilíři, musí být rovněž zachováno 
ve druhém pilíři.

Pozměňovací návrh 1727
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova
stanoví po konzultaci s monitorovacím 
výborem kritéria pro výběr operací v rámci 
všech opatření. Výběrová kritéria mají 
zajistit rovné zacházení se žadateli, lepší 
využívání finančních zdrojů a zacílení 
opatření v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova. Při stanovení 
výběrových kritérií se v případě malých 

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova
může po konzultaci s monitorovacím 
výborem stanovit řadu kritérií pro výběr 
operací v rámci všech opatření. Výběrová 
kritéria mají zajistit rovné zacházení se 
žadateli, lepší využívání finančních zdrojů 
a zacílení opatření v souladu s prioritami 
Unie v oblasti rozvoje venkova. Při 
stanovení výběrových kritérií se v případě 
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grantů přihlíží k zásadě proporcionality. malých grantů přihlíží k zásadě 
proporcionality.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1728
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova 
stanoví po konzultaci s monitorovacím 
výborem kritéria pro výběr operací v rámci 
všech opatření. Výběrová kritéria mají 
zajistit rovné zacházení se žadateli, lepší 
využívání finančních zdrojů a zacílení 
opatření v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova. Při stanovení 
výběrových kritérií se v případě malých 
grantů přihlíží k zásadě proporcionality.

1. Řídící orgán programu rozvoje venkova 
stanoví po konzultaci s monitorovacím 
výborem kritéria pro výběr operací v rámci 
všech opatření. Výběrová kritéria mají 
zajistit rovné zacházení se žadateli, lepší 
využívání finančních zdrojů a zacílení 
opatření v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova. Při stanovení
a uplatňování výběrových kritérií se 
přihlíží k zásadě proporcionality.

Or. de

Pozměňovací návrh 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán „venkovskou oblast“ na úrovni
programu.

Pro účely tohoto nařízení se „venkovská
oblast“ vymezí na úrovni členského státu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1730
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán „venkovskou oblast“ na úrovni 
programu.

Pro účely tohoto nařízení vymezí členské 
státy „venkovskou oblast“ na úrovni 
programu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1731
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán „venkovskou oblast“ na úrovni
programu.

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán úroveň „venkovská oblast“ ve svém
programu rozvoje venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 1732
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán „venkovskou oblast“ na úrovni 
programu.

Pro účely tohoto nařízení vymezí řídící 
orgán „venkovskou oblast“ na úrovni 
programu. Pokud to lze objektivně 
zdůvodnit, může také stanovit různé 
konkrétní oblasti v rámci daného 
opatření.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z přidělených finančních prostředků 
uvedených v odstavci 1 je odebrána částka 
ve výši 30 milionů EUR, která se použije 
k financování ceny za inovativní, místní 
spolupráci podle článku 56.

vypouští se

Or. de


