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Pozměňovací návrh 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1248
Diane Dodds

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1249
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí

Platby na vytvoření moderních systémů 
udržitelného zemědělství, systém řízení 
z hlediska ochrany životního prostředí a 
zmírňování změny klimatu 

Or. en

Pozměňovací návrh 1250
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, tyto zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí:

vypouští se

(a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;
(b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; 
and
(c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

Or. de

Pozměňovací návrh 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, tyto zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují zemědělcům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1, roční 
platbu za zemědělské postupy, které jsou 
šetrné pro klima a životní prostředí, pokud 
na svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, dodržují 
následující zásady:
a) využívají nejméně 10 % vnitrostátního 
stropu na přímé platby členskými státy za 
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účelem financování cílených 
agroenvironmentálních opatření druhého 
pilíře: nad stávající úroveň a financování 
ve výši 100 %;   
b) 1) „zemědělci, kteří jsou z podstaty 
ekologičtí“.
Členské státy mohou vybírat mezi těmito 
kritérii:  
– ekologické zemědělství
– 100 % certifikované udržitelné 
zemědělství,
– > 50 % travních prostorů nebo < 15 
hektarů nebo 1/3 průměrné velikosti 
zemědělského podniku v dotyčném 
členském státě (který zvolí jednu 
z možností), orné půdy,
– zemědělské podniky, které se nejméně 
20 % jimi využívané zemědělské plochy 
podílejí na zvláštních 
agroenvironmentálních programech,  
– zemědělské podniky s nejméně 20 % 
podílem  jimi využívané zemědělské 
plochy v oblasti sítě Natura 2000,  
– zemědělské podniky, jejichž způsobilá 
plocha zahrnuje nejméně 20% podíl lesů 
na pozemcích o max. 15 hektarech.    
b)2) Ostatní / „zemědělci, kteří nejsou z 
podstaty ekologičtí“
Členské státy musí zvolit alespoň tři 
z následujících ekologických opatření, 
která budou pro zemědělce zavazující.  
Jako alternativní možnost mohou členské 
státy umožnit zemědělcům, aby si vybrali 
tři ekologická opatření z delšího seznamu, 
který stanoví členské státy. 
Základní platba bude nezávislá na 15 % 
ekologické platby. 
Seznam by měl zahrnovat:
– ekologické prioritní oblasti;
zemědělské plochy začleněné do 5 % 
ekologických prioritních oblastí: 
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orné plochy zemědělského podniku, které 
se nacházejí v oblastech sítě Natura 2000 
nebo v jiných chráněných oblastech. 
Zemědělské plochy podniků, které se 
podílejí na zvláštních 
agroenvironmentálních programech. 
Zemědělské plochy, na nichž se nepoužívá 
dusíkaté hnojivo. Zemědělské plochy 
podniků s krajinnými prvky (tj. zalesněné 
oblasti, živé ploty, terasy), ochrannými 
pásmy a neobdělávanou plochou (půda 
ležící ladem).   
Zemědělské plochy s trvalými plodinami 
by měly být z požadavků vyňaty.
S cílem zvýšit přínos opatření ekologické 
priority pro životní prostředí a biologickou 
rozmanitost mohou členské státy 
zaujmout kolektivní přístup, přičemž 
požadavky mohou být splněny skupinou 
zemědělců na regionální úrovni.  
– diverzifikace plodin,
– ochrana trvalých travních porostů,
– 2 % ekologických prioritních oblastí na 
travních porostech,
– půdní pokryv / meziplodiny,
– zemědělské plochy s pastvinami a jinými 
trvalými plodinami, 
– hnojení a/nebo plán řízení půdy,
– certifikovaná energetická účinnost 
(omezení ve využívání vstupů, zlepšení 
účinnosti zdrojů, poskytování 
alternativních zdrojů energie nebo 
obnovitelných surovin, 
– využívání [méně než 10 %] 
vnitrostátního stropu na přímé platby 
členskými státy za účelem financování 
cílených agroenvironmentálních opatření 
(priority 4 a 5 druhého pilíře: nad 
[stávající úroveň] a financování ve výši 
100 %; 
c) pravidla podmíněnosti, že 2 % ploch o 
více než 50 hektarech se vyhradí pro 
ochranu životního prostředí a klimatu, 
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přičemž se zohlední stávající krajinné 
prvky. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytnou roční platbu na 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1. Na zemědělce, kteří 
splňují kritéria čl. 29 odst. 4 a jsou „z 
podstaty ekologičtí“ se tato platba 
uplatňuje ipso facto. Členské státy zvolí 
čtyři opatření z tohoto seznamu a 
zemědělci musí na svých hektarech , na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, dodržovat dvě ze zemědělských opatření 
zvolených na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni:

Or. en

Pozměňovací návrh 1253
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, dva zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí, jež byly 
členskými státy převzaty z podrobného 



AM\909517CS.doc 9/168 PE494.483v01-00

CS

evropského seznamu.
Členské státy z podrobného evropského 
seznamu vyberou minimálně pět 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí.
Členské státy si mohou vybrat z těchto 
postupů, které jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, nejméně jeden z těchto zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, který si zvolí, přičemž se rozumí, 
že to nepovede k radikálnímu poklesu 
produkční kapacity jejich podniků:

Or. pt

Pozměňovací návrh 1255
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 

1. Dodatečná roční platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 a 
kteří se zavážou uplatňovat na svých 
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2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, dva z těchto 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1256
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Dodatečná roční platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 a 
kteří se zavážou uplatňovat na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, dva z těchto 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují zemědělcům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1, roční 
platbu za zemědělské postupy, které jsou 
šetrné pro klima a životní prostředí, pokud
na svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, dodržují tři 
z následujících zemědělských postupů:
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Or. en

Odůvodnění

Selektivní přístup by členským státům a regionům poskytl větší flexibilitu, aby mohly  
ekologická opatření přizpůsobit své konkrétní situaci, potřebám a agronomickým podmínkám. 
Od přístupu, který platí pro všechny případy, nelze očekávat významný přínos pro životní 
prostředí a klima.

Pozměňovací návrh 1258
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují roční platbu 
zemědělcům, kteří dodržují na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, nejméně tři ze 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu jednotné platby podle kapitoly 1,
se mohou rozhodnout dodržovat na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, nejméně tři ze 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu jednotné platby podle kapitoly 1,
se mohou rozhodnout dodržovat na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, nejméně tři ze 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1,
obdrží dodatečnou platbu, jestliže budou
dodržovat na svých hektarech, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2,
čtyři ze šesti zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1262
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

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

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, se 
v letech 2014–2020 na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, přizpůsobí a dynamicky přejdou 
k udržitelným systémům hospodaření, 
které integrovaně reagují na výzvy 
v oblasti životního prostředí, klimatu, 
biologické rozmanitosti, půdy a správy 
vodních zdrojů, tedy:

Or. en

Odůvodnění

Dynamický přechod na systém udržitelného hospodaření by měl zemědělcům poskytnout 
dostatek času, aby se přizpůsobili novým podmínkám. Platby na ekologizaci by tedy měly začít 
na 20 % v roce 2014 a měly by do roku 2020 vzrůst na 50 %. Zemědělci mohou ztratit až 
100 % plateb poskytovaných v rámci režimu jednotné platby, pokud nebudou řádně 
uplatňovat ekologická opatření.

Pozměňovací návrh 1263
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují zemědělcům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1, roční 
platbu za zemědělské postupy, které jsou 
šetrné pro klima a životní prostředí, pokud
na svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2 a na něž se 
vztahuje podaná přihláška týkající se 
ekologických opatření, dodržují tyto 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí:
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Or. it

Pozměňovací návrh 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Dodatečná roční platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 a 
kteří uplatňují v rámci režimu jednotné 
platby uvedeného v kapitole 1 na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, tyto zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1265
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Dodatečná roční platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 a 
kteří uplatňují v rámci režimu jednotné 
platby uvedeného v kapitole 1 na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, tyto zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují dodatečnou 
platbu zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1 a jejichž podniky uplatňují na 
svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, tyto 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí:

Or. es

Pozměňovací návrh 1267
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Dodatečná platba se poskytuje 
zemědělcům, kteří dodržují na svých 
hektarech, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, tyto zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1268
Robert Dušek

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

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1,
mohou žádat o platbu na zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, pokud na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, dodržují tyto zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1269
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1,
mohou žádat o platbu na zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, pokud na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25
odst. 2, dodržují tyto zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1,
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1,
mají nárok na další platbu, pokud na
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lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, dodržují tyto 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí:

Or. it

Pozměňovací návrh 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech nebo 
ve svých zemědělských podnicích 
zaměřených na živočišnou výrobu, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

Or. es

Pozměňovací návrh 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí uplatňovat na svých hektarech, na 
něž lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, tento balíček zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tento balíček zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1274
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima, krajinu a životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1275
James Nicholson, Diane Dodds

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

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst.
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v
režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 26 odst.
1, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

Or. en

Odůvodnění

Ekologické požadavky by se měly vztahovat pouze na pozemky, které zemědělci ohlásí pro 
aktivaci základních platebních nároků, nikoli na všechny pozemky zemědělského podniku.  
Určení veškeré půdy zemědělského podniku je velmi obtížné a není jasné, jak by byla 
ekologizace uplatňována u půdy, kterou v rámci jednoho kalendářního roku využívá více než 
jeden zemědělec.

Pozměňovací návrh 1276
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) uplatňovat diverzifikaci plodin

Or. de

Pozměňovací návrh 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) zajistit diverzifikaci plodin, jak je 
uvedeno v článku 30.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení textu by ekologická pravidla v tomto článku měla být v souladu 
s podrobnějším článkem 30.

Pozměňovací návrh 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) vybírat na základě střídání plodiny
vhodné pro pěstování pícnin pro volně 
žijící živočichy, ptáky a hmyz;

Or. en

Pozměňovací návrh 1280
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě střídavě čtyři
různé plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 10 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě; a 

Or. en

Pozměňovací návrh 1281
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 

a) pěstovat na své orné půdě střídavě 
nejméně tři různé plodiny, pokud orná 
půda zemědělce zahrnuje více než 10 
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významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

hektarů a po významnou část roku není 
zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě střídavě 
nejméně tři různé plodiny, pokud orná 
půda zemědělce zahrnuje více než 3
hektarů a po významnou část roku není 
zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
přesahuje plochu odpovídající průměrné 
ploše zemědělského podniku uvedené 
v příloze VI a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
přesahuje plochu odpovídající průměrné 
ploše zemědělského podniku uvedené 
v příloze VI a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1285
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
přesahuje plochu odpovídající průměrné 
ploše zemědělského podniku uvedené 
v příloze VI a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1286
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce
přesahuje plochu odpovídající průměrné 
ploše zemědělského podniku uvedené 
v příloze VI a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje 10 až 50 hektarů včetně, a tři 
různé plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 50 hektarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 až 20 hektarů včetně, 
a tři různé plodiny, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 50 hektarů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1289
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje 15 až 30 hektarů včetně, a tři 
různé plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 30 hektarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje 5 až 20 hektarů, a pěstovat 
střídavě tři různé plodiny, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 20 hektarů, a 
po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1291
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní),
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 20 hektarů a po 
významnou část vegetačního cyklu není 
zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní) nebo neleží zcela ladem 
nebo více než 70 % není oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo jde o 
kombinaci těchto možností využití;

Or. it

Pozměňovací návrh 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 50 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. es

Odůvodnění

Minimální prahovou hodnotu kultivované plochy pro uplatňování opatření uvedených v tomto 
odstavci je třeba navýšit, jelikož  v opačném případě by pokusy o diverzifikaci mohly vést k 
vyšším environmentálním nákladům, než jaká je zamýšlená úspora. Mělo by být rovněž 
zavedeno opatření ve prospěch podniků bez půdy, které se zaměřují na živočišnou výrobu. 

Pozměňovací návrh 1293
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 35 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 20 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. es

Odůvodnění

Režim diverzifikace plodin navržený Komisí nelze uplatnit na většinu zemědělské půdy 
v Evropě. Orná půda, která je obhospodařována ve prospěch životního prostředí nebo na níž 
jsou používány výrobní postupy nebo systémy pro ochranu životního prostředí, musí být od 
tohoto požadavku na diverzifikaci plodin osvobozena.    

Pozměňovací návrh 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě nejméně dvě
různé plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 20 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Odůvodnění

Režimy odděleného osévání a sklizně nelze využít na malých pozemcích. Navíc bude 
v některých členských státech problematické nalézt tři plodiny vhodné zejména pro 
zemědělské podniky, které obiloviny pěstují výhradně k doplnění zimních zásob krmiva.      
Proto se navrhuje, aby byl požadavek snížen ze tří plodin na dvě a aby byla stanovena 
minimální prahová plocha 15 hektarů vyžadující uplatnění požadavků stanovených články 29 
a 30.   

Pozměňovací návrh 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Odůvodnění

Režimy odděleného osévání a sklizně nelze využít na malých pozemcích. Navíc bude 
v některých členských státech problematické nalézt tři plodiny vhodné zejména pro 
zemědělské podniky, které obiloviny pěstují výhradně k doplnění zimních zásob krmiva.     
Proto se navrhuje, aby byl požadavek snížen ze tří plodin na dvě a aby byla stanovena 
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minimální prahová plocha 15 hektarů vyžadující uplatnění požadavků stanovených články 29 
a 30.   

Pozměňovací návrh 1298
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní),
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. de

Pozměňovací návrh 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) Na orné půdě, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 20 hektarů a 
po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta luštěninami nebo plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo využívána 
k ekologické produkci nebo se zcela 
nachází v oblastech uvedených v odstavci 
3:
i) pěstovat na své orné půdě nejméně dvě 
různé plodiny nebo 
ii) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) Na orné půdě, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje mezi 15 až 20 hektary 
a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta luštěninami nebo plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo využívána 
k ekologické produkci nebo se zcela 
nachází v oblastech uvedených v odstavci 
3:

Or. es
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Pozměňovací návrh 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě řadu různých 
plodin, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě. Počet 
plodin závisí na velikosti a procentním 
podílu zemědělské plochy jejich podniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1303
James Nicholson, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě nebo ve 
spolupráci se sousedními zemědělskými 
podniky tři různé plodiny, pokud orná půda 
zemědělce nebo zemědělců zahrnuje více 
než 15 hektarů a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě nebo se stává nevhodnou pro 
střídání plodin. Ve smyslu tohoto článku 
„sousední“ neznamená vždy „sousedící“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, včetně luštěniny nebo bílkovinné 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 10 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů 

Or. en

Pozměňovací návrh 1306
Mariya Gabriel

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

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat tři různé plodiny, pokud orná 
půda zemědělce zahrnuje více než 20 
hektarů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 35 hektarů a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část pěstebního cyklu není 
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k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta
plodinami pěstovanými ve vodě;

zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo
pokud více než 70 % půdy není oseto
plodinami, které mohou být ponořeny ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) ke střídání plodin se přistupuje na 
všech plochách, s výjimkou ploch 
s travnatým porostem nebo trvalými 
pastvinami a trvalými rostlinami;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1311
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; 
and

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a 

b) plánovat a zachovávat koridory 
biologické rozmanitosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku plochy částečně přirozené 
a neobdělávané půdy; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku plochy částečně přirozené 
a neobdělávané půdy; a

Or. en

Pozměňovací návrh 1315
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku plochy částečně přirozené 
a neobdělávané půdy; a

Or. en

Pozměňovací návrh 1316
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku plochy částečně přirozené 
a neobdělávané půdy; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1317
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a 

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku podíl trvalých travních porostů, 
pastvin nebo trvalých kultur na 
zemědělsky využívaných plochách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající plochy, které jsou 
klasifikovány jako trvalé pastviny; a

Or. es

Odůvodnění

Požadavek na ekologizaci trvalých pastvin zahrnuje rovněž udržování v dobrém stavu. Jejich 
udržování by tedy mělo být chápáno v širším smyslu a mělo by se vztahovat na jejich 
udržování po delší dobu. Zemědělci by tedy dostávali příspěvky na ekologizaci trvalých 
pastvin, které každoročně vykazují, pokud splní požadavek, aby tyto pastviny byly udržovány 
v dobrém stavu.

Pozměňovací návrh 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b



AM\909517CS.doc 39/168 PE494.483v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty, 
pastviny nebo trvalé kultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty nebo 
trvalé pastviny; a

Or. fr

Pozměňovací návrh 1321
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty a 
pastviny; a

Or. fr

Pozměňovací návrh 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty a 
historické pastviny; a

Or. es

Odůvodnění

Minimální prahovou hodnotu kultivované plochy pro uplatňování opatření uvedených v tomto 
odstavci je třeba navýšit, jelikož  v opačném případě by pokusy o diverzifikaci mohly vést k 
vyšším environmentálním nákladům, než jaká je zamýšlená úspora. Mělo by být rovněž 
zavedeno opatření ve prospěch podniků bez půdy, které se zaměřují na živočišnou výrobu. 

Pozměňovací návrh 1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty a 
pastviny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé pastviny;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé pastviny;

Or. es

Pozměňovací návrh 1326
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé pastviny; a

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé pastviny; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutím historických pastvin může výrazně narůst plocha způsobilá pro příspěvky (např. 
dříve nevyužívané louky) a v důsledku snížení příspěvkové úrovně zhoršit situaci podniků, na 
něž se tržní produkce soustředí.  Proto by se možnost získat přímé platby na tyto plochy měla 
poskytnout pouze členským státům, které se domnívají, že tyto plochy představují hodnotné 
pastviny.

Pozměňovací návrh 1329
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé kultury za 
předpokladu, že se udržují v dobrém 
agronomickém stavu; a

Or. it

Pozměňovací návrh 1330
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé plodiny v 
kombinaci se zvláštními agronomickými 
postupy; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 1331
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) používat pro trvalé plodiny zvláštní 
agronomické postupy;

Or. it

Pozměňovací návrh 1332
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) více než 70 % po významnou část 
vegetačního cyklu není oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo jde o kombinaci 
těchto možností využití.

Or. it

Pozměňovací návrh 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu bylo písmeno a) přesunuto pouze na jiné místo.  

Pozměňovací návrh 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1335
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) provádět opatření ke zmírnění změny 
klimatu a pečovat o životní prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) zachovávat na své orné půdě plochy 
využívané v ekologickém zájmu, pokud 
orná půda zemědělce zahrnuje více než 20 
hektarů a po významnou část roku není 
zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě; nebo jako alternativu uplatňovat 
zásady minimálního narušování půdy 
a/nebo trvalého pokryvu půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch c) mít na své orné půdě plochu využívanou 
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plochu využívanou v ekologickém zájmu. v ekologickém zájmu, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 15 hektarů 
a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) mít na své orné půdě plochu využívanou 
v ekologickém zájmu, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 15 hektarů 
a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu a 
osévat ji plodinami a uplatňovat postupy, 
které napomohou zmírnění změny klimatu;
prosazovat, zachovávat a podporovat 
plodiny a zemědělské postupy, které 
zachycují CO2, a tím pozitivně přispívají 
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k roční bilanci uhlíku, environmentální 
aktivitu, která zahrnuje obhospodařování 
půdy ohrožené zasolením a půdní erozí a 
přispívá k boji proti desertifikaci, a 
systémy řízení snižující spotřebu vody na 
minimum (zavlažování z místních zdrojů).      
Je rovněž třeba uznat úlohu, kterou 
z hlediska životního prostředí sehrávají 
plodiny rostoucí v chráněných oblastech, 
jako jsou mokřady, a ekologickou práci 
v souladu s veřejnými nebo soukromými 
kodexy správné zemědělské praxe, jejímž 
cílem je omezit používání hnojiv, 
pesticidů, spotřebu vody atd. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1341
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) mít na své orné půdě plochu využívanou 
v ekologickém zájmu, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než 15 hektarů 
a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

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

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
vyčleněnou plochu využívanou 
v ekologickém zájmu. Mimo jiné se na 
těchto zemědělských plochách povoluje 
pěstovat víceleté energetické a/nebo 
bílkovinné plodiny.

Or. de

Pozměňovací návrh 1343
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) vytvořit v rámci svých zemědělských 
ploch ekologickou infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) mít v rámci své orné půdy plodiny, 
které na sebe vážou dusičnany  

Or. fr

Odůvodnění

Seznam, který je příliš omezující a nebere v potaz rozmanitost evropského zemědělství, bude 
s náklady na provádění, jež jsou pro některé zemědělce či regiony příliš vysoké, velmi 
neúčinný. Zemědělci by se tak mohli rozhodnout, že se nezúčastní, což by mohlo ohrozit 
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účinnost opatření. V zájmu zvýšení účinnosti, je třeba navrhnout obsáhlý seznam opatření, 
který členskému státu a zemědělci ponechá možnost volby mezi opatřeními, která pro něj 
budou nejvhodnější. 

Pozměňovací návrh 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) zavést plán řízení živin v zemědělském 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) mít ve svém zemědělském podniku 
plán řízení živin. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1347
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) uplatňovat plán řízení živin.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1348
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) uplatňovat plán řízení živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) uplatňovat plán řízení živin

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) mít v zemědělském podniku plán 
zvýšení účinnosti zdrojů

Or. en
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Pozměňovací návrh 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) prokázat využívání udržitelných 
způsobů krmení nebo případně postupů 
při nakládání s chlévskou mrvou, které 
zahrnují její používání jinými zemědělci 
na hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu, pokud jde o zemědělské podniky 
bez půdy zaměřené na živočišnou výrobu.  

Or. es

Odůvodnění

Minimální prahovou hodnotu kultivované plochy pro uplatňování opatření uvedených 
v odstavci 1 písm. a) je třeba navýšit, jelikož v opačném případě by pokusy o diverzifikaci 
mohly vést k vyšším environmentálním nákladům, než jaká je zamýšlená úspora. Mělo by být 
rovněž zavedeno opatření ve prospěch podniků bez půdy, které se zaměřují na živočišnou 
výrobu. 

Pozměňovací návrh 1352
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) osázet určitou část orné půdy 
v zimním období;  

Or. de

Pozměňovací návrh 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) zimní pokryv půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) využívat trávní porost pro dobytek;

Or. de

Pozměňovací návrh 1355
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) kontrolovaným způsobem využívat 
dusíkatá hnojiva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) mít akční plán na ochranu biologické 
rozmanitosti v zemědělských podnicích 
nebo se účastnit kolektivního systému na 
ochranu biologické rozmanitosti  

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) mít ve svém podniku plán energetické 
účinnosti zemědělského podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1358
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) uplatňovat v zemědělském podniku 
plán účinnosti zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) uplatňovat v zemědělském podniku 
plán účinnosti zdrojů 

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c b) uplatňovat v zemědělském podniku 
plán účinnosti zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) zajistit zimní pokryv půdy jejich 
zemědělské plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) obdělávání půdy s minimální orbou, 
bezorebné obdělávání a setí do nezorané 
půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) uplatňovat plán řízení půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) uplatňovat plán řízení půdy

Or. en

Pozměňovací návrh 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) uplatňovat plán řízení půdy
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Or. en

Pozměňovací návrh 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) mít v zemědělském podniku plán na 
zlepšení vodního hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c c) vytvořit pásy s travním porostem, 
květiny a dělicí pásy na orných polích, 
zejména pokud mohou být využívány na 
výrobu energie v zařízeních na bioplyn a 
biomasu nebo na potlačení půdní eroze, 
především na svazích; 

Or. de

Pozměňovací návrh 1368
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) využívat během vegetačního období 
zemědělských ploch pro pastvu dobytka;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1369
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c d) uplatňovat plán vodního 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c d) uplatňovat plány řízení na ochranu 
půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c d) akční plán pro biologickou 
rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1372
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c d) regionální pružnost při uplatňování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) účast v programu na omezení 
přípravků na ochranu rostlin;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c e) vodní hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Elisabeth Jeggle
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c e) uplatňovat plány řízení na ochranu 
zdrojů energie nebo klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 1376
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) mít plán pro optimální využívání 
odpadních vod; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1377
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 f. pásy s potravou pro volně žijící zvěř, 
např. na orné půdě na okrajích lesa;

Or. de

Pozměňovací návrh 1378
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) účast na programu na snížení 
používání antibiotik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1379
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. c g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cg) osázení půdy zelenou vegetací, která 
by jinak zůstala po určitou roční dobu 
holá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1380
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude mít v souladu s článkem 55 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit zvláštní 
požadavky na veškeré postupy uvedené 
v prvním odstavci a přidat nové postupy. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson



AM\909517CS.doc 61/168 PE494.483v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členské státy zvolí soubor tří opatření 
ze seznamu stanoveného v odstavci 1, 
která budou zemědělci na svém území 
dodržovat. Členské státy, které využijí 
možnost uplatnit režim základní platby na 
regionální úrovni podle čl. 20 odst. 1 
tohoto nařízení, mohou v různých 
regionech na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií provádět 
odlišný soubor opatření, a to v závislosti 
na regionálních postupech a klimatických 
podmínkách.
Členské státy oznámí Komisi své 
rozhodnutí do 1. srpna 2013. Komise 
schválí soubor opatření, která si členské 
státy zvolily, s přihlédnutím na 
srovnatelná kritéria příznivá pro životní 
prostředí a klima a na vyváženost mezi 
jednotlivými opatřeními podle této 
kapitoly a agroenvironmentálně-
klimatickými programy podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].  
Pokud Komise se souborem opatření 
oznámeným dotyčným členským státem 
nesouhlasí, příslušný orgán daného státu 
a útvary Komise jsou vyzváni k výměně 
informací a důvodů, které jejich postoj 
opravňují, s cílem nalézt smírné řešení.     
Jestliže se Komise dva měsíce ode dne 
původního oznámení domnívá, že soubor 
opatření stanovený v dotčeném členském 
státě nedosahuje dostatečné a rovnocenné 
úrovně ochrany životního prostředí a 
klimatu, může rozhodnout o tom, že 
dotyčnému členskému státu uloží, aby 
zavedl opatření uvedená v článcích 30, 31 
a 32, která budou nadále představovat 
soubor opatření použitelných v tomto 
členském státě.        

Or. en
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Odůvodnění

Selektivní přístup nesmí omezit přínos v oblasti  životního prostředí a klimatu, který vzniká na 
základě ekologické složky přímých plateb. Je třeba ponechat členským státům flexibilitu, která 
musí jít ruku v ruce s odpovědností a podřízeností. Proto by v této souvislosti měla být Komise 
konzultována o opatřeních členských států a zmocněna k tomu, aby zajistila, že budou mít 
opatření na vnitrostátní úrovni stejnou váhu jako na úrovni EU.    

Pozměňovací návrh 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Uplatňování ekologického hlediska by 
v celé EU mělo mít stejný základ, tj. mělo 
by vycházet z výpočtu podílu maximální 
roční částky vyčleněné na přímé platby 
pro všech 27 členských států a zemědělské 
plochy způsobilé pro podporu v roce 2014, 
upraveného stanoveným procentním 
podílem, aby se počínaje rokem 2014 
zajistila stejná úroveň environmentální 
hodnoty v rámci všech členských států.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zemědělské podniky, jejichž plochu 
tvoří minimálně z 80 % trvalý travní 
porost a pastviny a které splňují 
požadavek uvedený v odst. 1 písm. b), 
nemusí splňovat požadavky uvedené v 
odst. 1 písm. a) a c).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Členské státy nebo regiony mohou 
Komisi předložit návrhy jiných postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí 
jako alternativu k postupům uvedeným v 
předchozím odstavci, která vychází z 
produkčních parametrů a životního 
prostředí daného členského státu nebo 
regionu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyzývá k flexibilnějšímu nastavení podmínek pro získání platby pro 
postupy příznivé pro životní prostředí a k rozšíření působnosti navrhovaných opatření. Platby 
na postupy příznivé pro životní prostředí by neměly být povinností, ale spíše doplňkem 
základních plateb. Mělo by být rovněž možné navrhovat nová ekologická opatření, aby každý 
členský stát nebo region mohl navrhovat opatření, která budou z hlediska životního prostředí 
příznivá s ohledem na konkrétní podmínky panující v dané oblasti. Komise by měla tato 
opatření šířit a povolovat.

Pozměňovací návrh 1385
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
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sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy doplňkovou platbu uvedenou 
v této kapitole zemědělcům, kteří dodržují 
dva postupy uvedené v odstavci 1, které se 
jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31, 32, 32 písm. a) (nové) a 32 
písm. b) (nové).

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně a lineární 
snížení v souladu s článkem 7, poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
dvou postupů uvedených v odstavci 1, 
které se jich týkají, a kteří jednají v souladu 
s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1387
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
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sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují dva 
postupy uvedené v odstavci 1, které se jich 
týkají, a kteří jednají v souladu s články 30, 
31 a 32.

Or. fr

Odůvodnění

Seznam, který je příliš omezující a nebere v potaz rozmanitost evropského zemědělství, bude 
velmi neúčinný. Členský stát by měl mít možnost volit ze seznamu evropských opatření ta, 
která nejlépe odpovídají jeho cílům. Jinak hrozí, že někteří zemědělci nebo některé regiony se 
budou potýkat s nadměrnými náklady na provádění, což se okamžitě projeví na počtu 
zemědělců, kteří o dodržování těchto postupů usilovat nebudou.

Pozměňovací návrh 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], mohou 
členské státy na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni poskytovat platbu 
uvedenou v této kapitole zemědělcům, 
kteří dodržují ty ze tří postupů uvedených v 
odstavci 1, které se jich týkají, a kteří 
jednají v souladu s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], mohou 
členské státy na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni poskytovat platbu 
uvedenou v této kapitole zemědělcům, 
kteří dodržují ty ze tří postupů uvedených v 
odstavci 1, které se jich týkají, a kteří 
jednají v souladu s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují
členské státy doplňkovou platbu uvedenou 
v této kapitole zemědělcům, kteří dodržují 
ty ze tří postupů uvedených v odstavci 1, 
které se jich týkají, a kteří jednají v souladu 
s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy doplňkovou platbu uvedenou 
v této kapitole zemědělcům, kteří dodržují 
ty ze tří postupů uvedených v odstavci 1, 
které se jich týkají, a kteří jednají v souladu 
s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7, poskytují členské 
státy platbu uvedenou v této kapitole 
zemědělcům, kteří dodržují tři postupy 
uvedené v odstavci 1 a kteří jednají v 
souladu s články 30, 31, 32 a 32a.

Or. es

Pozměňovací návrh 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty 
postupy uvedené v odstavci 1, které se jich 
týkají, a kteří jednají v souladu s články 30, 
31 a 32.

Or. es

Pozměňovací návrh 1394
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty 
postupy uvedené v odstavci 1, které se jich 
týkají, a kteří jednají v souladu s články 30, 
31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1395
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se týkají zlepšení jejich zemědělských 
postupů a postupů řízení v oblasti 
životního prostředí podle odstavce 1 a kteří 
jednají v souladu s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, kteří splňují další požadavky 
související s dobrou správou v oblasti 
životního prostředí a kteří jednají v 
souladu s články 30, 31 a 32.

Or. es

Pozměňovací návrh 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7, poskytují členské 
státy platbu uvedenou v této kapitole 
zemědělcům, kteří dodržují požadavky
uvedené v odstavci 1, které se jich týkají, a 
kteří jednají v souladu s články 29, 30, 31 a 
32.

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
a uplatňování finanční kázně, lineární 
snížení v souladu s článkem 7 a veškerá 
snížení a sankce uložené podle nařízení 
(EU) č. XX […] [horizontální nařízení], 
poskytují členské státy platbu uvedenou 
v této kapitole zemědělcům, kteří dodržují 
ty ze tří postupů uvedených v odstavci 1, 
které se jich týkají, a kteří jednají v souladu 
s články 30, 31, 32, 32a, 32b a/nebo 32c.

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze 
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty 
postupy uvedené v odstavci 1, které se jich 
týkají, a kteří jednají v souladu s články 30, 
31 a 32. Snížení a sankce uložené podle 
nařízení (EU) č. XX […] [horizontální 
nařízení] nesmí v žádném případě 
překročit výši této platby.

Or. es

Odůvodnění

Druhý odstavec byl připojen s cílem zajistit, aby veškerá snížení a sankce uložené v důsledku 
nedodržení ekologických požadavků nezbytných pro obdržení příslušné platby byly uplatněny 
pouze do výše této složky podpory a nezasahovaly do žádných dalších složek nebo do částky 
základní platby.

Pozměňovací návrh 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Snížení a sankce uložené podle 
nařízení (EU) č. XX […] [horizontální 
nařízení] nesmí v žádném případě 
překročit výši této platby.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Snížení a sankce uložené podle 
nařízení (EU) č. XX […] [horizontální 
nařízení] nesmí v žádném případě 
překročit výši této platby.

Or. es

Pozměňovací návrh 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Během prvních dvou let uplatňování 
tohoto nařízení mají zemědělci povinnost 
uplatňovat pouze jeden ze tří 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí a uvedených v 
této kapitole.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1403
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Veškeré případné sankce uložené za 
nedodržování článků 30, 31 a 32 nesmí 
překročit platbu uvedenou v této kapitole. 
Veškerá snížení a sankce uložené v 
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důsledku nedodržení stanovených 
požadavků zůstávají v členských státech a 
regionech, v nichž vznikly.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická platba musí být striktně vázána na základní platbu, neboť je důležité, aby všichni 
zemědělci dostávající platby z prostředků EU dodržovali minimální environmentální 
standardy a poskytovali environmentální veřejné statky v rámci celé EU.

Pozměňovací návrh 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, a zemědělci, kteří 
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uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

dostávají platby na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí v 
souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], mají ipso facto
nárok na platbu uvedenou v této kapitole 
vztahující se na hektary, na něž lze podle 
těchto kritérií poskytnout podporu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, a zemědělci, kteří 
dostávají platby na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí v 
souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], mají ipso facto
nárok na platbu uvedenou v této kapitole 
vztahující se na hektary, na něž lze podle
těchto kritérií poskytnout podporu.

Or. es

Odůvodnění

Zemědělské podniky nacházející se v chráněných oblastech sítě Natura 2000 podléhají 
přísným omezením, pokud jde o jejich produkci, což často znamená vyšší náklady a nižší zisky. 
Zemědělci podléhající povinnostem spojeným s ochranou klimatu a životního prostředí musí 
splňovat kritéria pro poskytování environmentální veřejných statků, která jsou přísnější než 
požadavky týkající se podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 1407
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, a zemědělci, kteří 
dostávají platby na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí v 
souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova], mají ipso facto
nárok na platbu uvedenou v této kapitole 
vztahující se na hektary, na něž lze podle 
těchto kritérií poskytnout podporu.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený v souladu s kritériem, podle kterého musí zemědělci pracující 
v rámci environmentálních omezení automaticky obdržet ekologické platby.

Pozměňovací návrh 1408
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, nebo v chráněných 
oblastech, na které se vztahuje směrnice 
2000/60, či v chráněných oblastech, na 
které se vztahují vnitrostátní právní 
předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí, mají nárok na platbu uvedenou v 
této kapitole. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1409
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole na základě 
oblasti jejich podnikání, na které se 
vztahují směrnice 92/43/EHS nebo 
2009/147/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Oblasti, na které se vztahují směrnice 92/43/EHS nebo 2009/147/ES, s sebou nesou povinnost 
uplatňování postupů příznivých pro životní prostředí a biologickou rozmanitost. Mezi ně patří 
síť Natura 2000 v souvislosti s uplatňování ekologických hledisek, která je jasnou známkou 
závazku v oblasti ochrany přírodních stanovišť a druhů přijatého v rámci SZP.

Pozměňovací návrh 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této 
kapitole tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise schvaluje návrhy členských 
států a regionů uvedené v předchozím 
odstavci postupem stanoveným v článku 
56.

Or. es

Pozměňovací návrh 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech 
sítě Natura 2000 nebo v chráněných 
přírodních oblastech mají ipso facto 
nárok na platbu uvedenou v této kapitole.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1413
Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zemědělci, kteří přihlásí svůj podnik 
do uznávaného vnitrostátního 
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environmentálního režimu, mohou na 
základě zvláštního povolení Komise 
obdržet platbu uvedenou v této kapitole.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud
splňují jakékoli z následujících kritérií pro 
zařazení do kategorie „ekologický z 
vlastní podstaty“:
– zemědělci v agroenvironmentálních 
režimech podle článku 29 nařízení (EU) č. 
[...] [rozvoj venkova]; nebo
– ekologičtí zemědělci podle článku 30 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova]; 
nebo
– zemědělci, jejichž zemědělským 
podnikům je v rámci vnitrostátních 
systémů ekologické certifikace 
schválených Komisí uděleno odpovídající 
osvědčení o tom, že jejich 
environmentální dopad je přinejmenším 
rovnocenný dopadu hlavních 
ekologických kritérií; nebo
–zemědělci, jejichž zemědělskou plochu 
způsobilou pro poskytnutí podpory tvoří z 
více než 70 % pastviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:

– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, nebo
– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova];
– zemědělské podniky, které se nacházejí v 
oblastech sítě Natura 2000;
– zemědělské podniky, jejichž plochu tvoří 
převážně travní porost a pastviny;
– zemědělci, kteří získali osvědčení v 
rámci vnitrostátního systému ekologické 
certifikace;
 zvláštní vnitrostátní území (např. krasové 
oblasti, lužní louky / záplavová území).

Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud
splňují jakékoli z následujících kritérií pro 
zařazení do kategorie „ekologický z 
vlastní podstaty“:
– zemědělci v agroenvironmentálních 
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režimech podle článku 29 nařízení (EU) č. 
[...] [rozvoj venkova] nebo podle 
odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů; or,
– zemědělci v režimech biologické 
rozmanitosti v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy; nebo
– ekologičtí zemědělci podle článku 30 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova]; 
nebo
– zemědělci, jejichž zemědělským 
podnikům je v rámci vnitrostátních 
systémů ekologické certifikace 
schválených Komisí uděleno odpovídající 
osvědčení o tom, že jejich 
environmentální dopad je přinejmenším 
rovnocenný dopadu hlavních 
ekologických kritérií; nebo
–zemědělci, jejichž zemědělskou plochu 
způsobilou pro poskytnutí podpory tvoří z 
více než 70 % pastviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:

– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, nebo
– příjemci určitých agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
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nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova], 
nebo;
– zemědělci, kteří obdrželi osvědčení o 
ekologické hodnotě v rámci vnitrostátního 
nebo regionálního systému certifikace, 
nebo
– zemědělci, jejichž zemědělskou plochu 
způsobilou pro poskytnutí podpory tvoří 
minimálně z 50 % trvalý travní porost.

Or. de

Pozměňovací návrh 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:   – zemědělci, jejichž plocha je 
alespoň z 20 % tvořena lesním porostem;
–zemědělci, jejichž zemědělskou plochu 
způsobilou pro poskytnutí podpory tvoří z 
více než 50 % pastviny;
– zemědělci, kteří obdrželi osvědčení o 
tom, že uplatňují udržitelné zemědělské 
postupy ze 100 %, včetně integrované 
produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:

– orná půda jejich zemědělského podniku 
pokrývá méně než 15 hektarů, nebo
– zemědělskou půdu jejich podniku tvoří z 
více než 50 % oblast sítě Natura 2000, 
nebo
– zemědělskou půdu jejich podniku tvoří z 
více než 50 % oblasti podléhající 
agroenvironmentálně-klimatickým 
opatřením podle článku 29 nařízení (EU) 
č. [...] [rozvoj venkova], 
– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:

– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
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zemědělství, nebo
– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova], 
nebo
– zemědělci pěstující plodiny, které mají 
zvláštní význam pro životní prostředí a 
krajinu.

Or. it

Pozměňovací návrh 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do alespoň jedné z následujících 
kategorií:

– Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství.
– Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v rámci nezávisle schválených 
vnitrostátních nebo regionálních 
certifikovaných systémů prospěšných 
životnímu prostředí a klimatu. 

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí certifikovaných systémů do kategorie „ekologický svou podstatou“ podpoří rozvoj 
těchto systémů, které řeší problémy týkající se jak biologické rozmanitosti, tak změny klimatu. 
To povede k rozvoji udržitelnějšího zemědělství s lepší energetickou účinností.
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Pozměňovací návrh 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií: – zemědělci, kteří splňují 
požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jde o 
ekologické zemědělství, nebo

– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova],
– zemědělci se zemědělskou plochou 
vyčleněnou pro trvalý travní porost nebo 
využívanou k pěstování trvalých kultur, 
luštěnin nebo akvatických plodin;
– příjemci se zemědělskou plochou 
nacházející se v oblasti sítě Natura 2000.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba uznat, že určité plodiny nebo produkční systémy mají environmentální hodnotu 
plynoucí z jejich samotné podstaty. Ekologická složka by se na ně proto měla vztahovat 
automaticky. Trvalé pastviny napomáhají v boji proti erozi a desertifikaci tím, že zadržují 
CO2 a zachovávají krajinu. Pěstování rýže má zásadní úlohu při ochraně flory a fauny 
mokřadů atd.

Pozměňovací návrh 1423
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
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834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

spadají do některé z následujících 
kategorií: – zemědělci, kteří splňují 
požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jde o 
ekologické zemědělství, nebo
– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1698/2005 a/nebo článku 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova], 
nebo
– příjemci plateb na opatření/kroky 
uvedené v environmentálních pokynech 
stanovených pro udržitelné operační 
programy v rámci jednotné společné 
organizace trhů.
První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s 
článkem 11 nařízení (ES) č. 834/2007 
nebo na něž se vztahují 
agroenvironmentálně-klimatická opatření 
podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 
1698/2005 a/nebo článku 29 nařízení 
(EU) č. [...] [rozvoj venkova] nebo 
opatření/kroky uvedené v 
environmentálních pokynech stanovených 
pro udržitelné operační programy v rámci 
jednotné společné organizace trhů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1424
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. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií: – zemědělci, kteří splňují 
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uvedené v této kapitole. požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jde o 
ekologické zemědělství, nebo
– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1698/2005 a/nebo článku 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova];
– zemědělci, kteří dodržují 
environmentální pokyny stanovené pro 
udržitelné operační programy v rámci 
jednotné společné organizace trhů nebo 
vnitrostátní agroenvironmentální pokyny. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1425
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií: – zemědělci, kteří splňují 
požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jde o 
ekologické zemědělství, nebo

– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1698/2005 a/nebo článku 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. it

Pozměňovací návrh 1426
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:
– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství;

– příjemci agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova];
– zemědělci se zemědělskou plochou 
osázenou trvalými plodinami; nebo
– zemědělci, jejichž zemědělský podnik 
obhospodařuje plochu, kterou tvoří 
nejméně ze 75 % trvalý travní porost nebo 
oblasti, na něž se vztahuje směrnice 
92/43/EHS či směrnice 2009/147/ES.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1427
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují alespoň jeden z 
požadavků stanovených v písmenu a) až 
c), mají ipso facto nárok na platby
uvedené v této kapitole.

a) Požadavky stanovené v čl. 29 odst. 1 
nařízení (ES) č. 834/2007, pokud jde o 
ekologické zemědělství. 
b) Účast v programu 
agroenvironmentálně-klimatických 
opatření podle čl. 39 odst. 2 nařízení (EU) 
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1698/2005 nebo čl. 29 odst. 2 (nařízení o 
rozvoji venkova). Míra, do jaké se různé 
opatření/kroky musí vztahovat na daný 
zemědělský podnik, je stanovena v tomto 
programu.
c) Účast v zemědělském certifikačním 
systému třetí strany. Certifikační systém je 
určen členským státem a oznámen 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou ipso facto oprávněni
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:

– zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, nebo
– zemědělci splňující požadavky 
agroenvironmetálně-klimatických 
systémů, které jsou nad rámec 
ekologických požadavků

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, a v článku 27 nařízení (ES) 
č. 1698/2005, pokud jde o 
environmentální závazky, jsou tím 
oprávněni k platbě uvedené v této kapitole, 
aniž jsou dotčeny platby prováděné podle 
článku 27 nařízení (ES) č. 1698/2005.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci, kteří dodržují agroenvironmentální systémy, by měli být způsobilí pro ekologické 
platby.

Pozměňovací návrh 1430
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, a zemědělci s více než 50 % 
zemědělské plochy, na níž lze poskytnou 
podporu, využívanými k pěstování trávy či 
pokrytými travním porostem jsou tím 
oprávněni k platbě uvedené v této kapitole.

Or. de

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se vyzdvihuje hodnota travního porostu z hlediska klimatu a 
ochrany životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, nebo obecné zásady 
integrované ochrany proti škůdcům 
stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 
128/2009, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole. Oprávnění k 
platbě se vztahuje rovněž na zemědělce, 
jejichž zemědělské podniky se nacházejí v 
chráněných krajinných oblastech 
uznaných členským státem na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, a na zemědělské 
oblasti, pro něž platí environmentální 
závazky v rámci programů rozvoje 
venkova.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1433
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Produkce ekologického zemědělství v 
souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007;

Or. de

Pozměňovací návrh 1434
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří ve svém zemědělském 
podniku dodržují jiné agroekologické 
systémy, jež významným způsobem 
přispívají k omezenému používání 
pesticidů, k zachování a zlepšování 
úrodnosti půdy a ke zmírňování změny 
klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci s více než 70 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnou podporu, 
pokrytými travním porostem nebo 



PE494.483v01-00 92/168 AM\909517CS.doc

CS

zemědělci, jejichž podniku byl udělen 
certifikát v rámci vnitrostátních nebo 
regionálních systémů ekologické 
certifikace, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1436
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se vztahuje pouze na ty 
jednotky zemědělského podniku, které 
splňují požadavky stanovené v 
pododstavcích 1a, 1b, 1c nebo 1d.

Or. de

Pozměňovací návrh 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, jejichž zemědělská plocha, na 
níž lze v souladu s čl. 26 odst. 1 
poskytnout podporu, je tvořena nejméně 
ze 75 % trvalým travním porostem, jsou 
tím oprávněni k platbě uvedené v této 
kapitole

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské podniky tvořené nejméně ze 75 % trvalým travním porostem by měly být 
pokládány za ekologické svou podstatou.  Jedná se převážně o zemědělské podniky, v nichž 
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převládá trvalý travní porost a které pěstují malé množství obilovin.  Stanovení ekologických 
požadavků pro tyto podniky bude mít dopad v podobě travní monokultury a nepřiměřených 
správních nákladů.

Pozměňovací návrh 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se mohou členské 
státy rozhodnout pro provádění platby 
uvedené v této kapitole a určené 
zemědělcům, kteří uplatňují zemědělské 
postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí, jež stanoví daný členský stát. 
Hodnota těchto postupů z hlediska 
životního prostředí a/nebo klimatu musí 
být rovnocenná hodnotě postupů 
uvedených v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Na základě tohoto ustanovení budou členské státy moci finančně podporovat zjednodušený 
agroenvironmentální systém v rámci pilíře 1 jako alternativu k ekologickým opatřením.

Pozměňovací návrh 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci s plochou vyčleněnou na trvalý 
travní porost nebo využívanou k pěstování 
trvalých kultur, luštěnin nebo rýže mají 
nárok na dodatečné platby uvedené v této 
kapitole, aniž by museli na dotčené ploše 
uplatňovat zemědělské postupy uvedené v 
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odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává environmentální hodnotu určitých plodin plynoucí z jejich 
podstaty.

Pozměňovací návrh 1440
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše uvedený nárok mají rovněž 
zemědělci, jejichž zemědělská plocha se 
nachází v chráněných krajinných 
oblastech uznaných členským státem na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni, a 
tento nárok může být uplatněn i v případě 
zemědělských oblastí, pro něž platí 
agroenvironmentální závazky v rámci 
programů rozvoje venkova. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stejné oprávnění se vztahuje také na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, na 
které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, a na zemědělce, kteří 
dostávají platby na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí v 
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souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova].

Or. es

Odůvodnění

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Pozměňovací návrh 1442
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zájemci o agroenvironmentální opatření 
podle odstavce 29 návrhu nařízení o 
rozvoji venkova (COM(2011)0627/3);

Or. de

Pozměňovací návrh 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělské podniky v rámci společného 
plánu hospodaření, z něhož vyplývá, že 
všechny zapojené subjekty splňují 
požadavky uvedené v odstavci 1, jsou 
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rovněž oprávněni k platbě uvedené v této 
kapitole.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený za účelem soudržnosti s pozměňovacími návrhy k bodu 
odůvodnění 26a.

Pozměňovací návrh 1444
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělské podniky, které se nacházejí v 
hornatých oblastech, v souladu s článkem 
18 nařízení (ES) č. 1257/1999;

Or. de

Pozměňovací návrh 1445
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Produkce v souladu s pokyny k pěstování 
v rámci integrované produkce.

Or. de

Pozměňovací návrh 1446
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s 
článkem 11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku

– zemědělců, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, nebo
– příjemců určitých 
agroenvironmentálně-klimatických plateb 
podle článku 29 nařízení (EU) č. [...] 
[rozvoj venkova], nebo
– zemědělců, kteří obdrželi osvědčení o 
ekologické hodnotě v rámci vnitrostátního 
nebo regionálního systému certifikace, 
nebo
– zemědělců, jejichž zemědělskou plochu 
způsobilou pro poskytnutí podpory tvoří 
minimálně z 50 % trvalý travní porost.

Or. de

Pozměňovací návrh 1447
Carlo Fidanza

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s 
článkem 11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
zemědělskou plochu podniku, na niž se 
vztahují opatření nebo požadavky uvedené 
v prvním pododstavci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1448
Salvatore Caronna
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s 
článkem 11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
zemědělskou plochu podniku, na niž se 
vztahují opatření nebo požadavky uvedené 
v prvním pododstavci.

Or. it

Pozměňovací návrh 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, jehož orná půda 
nepřesahuje 15 hektarů nebo jehož 
zemědělská půda leží z více než 50 % v 
oblasti sítě Natura 2000 nebo které se 
používají pro ekologickou produkci v 
souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 
834/2007 nebo vztahují-li se na více než 
50 % jejich zemědělské plochy 
agroenvironmentálně-klimatická opatření 
v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č.
[...] [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova]; 
které získaly osvědčení v rámci 
vnitrostátního systému ekologické 
certifikace; které se nacházejí v oblastech 
sítě Natura 2000; které patří mezi zvláštní 
vnitrostátní území.

Or. en

Pozměňovací návrh 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova]nebo 
které jsou využívány k pěstování trvalých 
kultur, luštěnin nebo akvatických plodin 
nebo které se nacházejí v oblastech sítě 
Natura 2000.

Or. es

Pozměňovací návrh 1452
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1698/2005 a/nebo článku 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova] 
nebo opatření/kroky uvedené v 
environmentálních pokynech stanovených 
pro udržitelné operační programy v rámci 
jednotné společné organizace trhů.

Or. it

Pozměňovací návrh 1453
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1698/2005 a/nebo článku 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. it

Pozměňovací návrh 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo které 
splňují kritéria stanovená v odstavci 2, a 
to v případě, že většinu (více než 50 %) 
podniku netvoří plochy vyčleněné pro 
ekologickou produkci nebo že nepodléhají 
přísnějším environmentálním kritériím, 
neboť v tom případě bude platba 
provedena na celou zemědělskou plochu, 
na níž lze poskytnout podporu.

Or. es

Odůvodnění

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Pozměňovací návrh 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem 
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11 nařízení (ES) č. 834/2007. 11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují vnitrostátní nebo regionální 
certifikační systémy příznivé pro životní 
prostředí a klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

Ekologická odchylka se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 1457
Phil Prendergast

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Má se za to, že zemědělci, kteří splňují 
závazky přijaté v souladu s čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) 1698/2005 nebo s čl. 29 
odst. 2 (EU) č. […] [rozvoj venkova], nebo 
jehož zemědělskému podniku je v rámci 
vnitrostátního nebo regionálního systému 
ekologické certifikace uděleno 
odpovídající osvědčení, splňují požadavek 
dodržování jednoho nebo více 
zemědělských postupů podle odstavce 1, 
pokud tyto závazky a systémy ekologické 
certifikace splňují tyto podmínky:
a) týkají se celé části zemědělského 
podniku zemědělce, na nějž se vztahují 
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související postupy podle odstavce 1;
b) jedná se o postupy stejného druhu, jako 
jsou postupy uvedené v odstavci 1, a
 c) z hlediska přínosů pro klima a životní 
prostředí přesahují postupy podle odstavce 
1.
Pokud jde o systémy certifikace uvedené v 
prvním pododstavci, tyto systémy musí být 
účinné, objektivní a transparentní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Má se za to, že zemědělci, kteří splňují 
závazky přijaté v souladu s čl. 39 odst. 2 
nařízení (ES) 1698/2005 nebo s čl. 29 
odst. 2 (EU) č. […] [rozvoj venkova], nebo 
jejichž zemědělskému podniku je v rámci 
vnitrostátního nebo regionálního systému 
ekologické certifikace uděleno 
odpovídající osvědčení, splňují požadavek 
dodržování jednoho nebo více 
zemědělských postupů podle odstavce 1, 
pokud tyto závazky a systémy ekologické 
certifikace splňují tyto podmínky:
– týkají se celé části zemědělského 
podniku zemědělce, na nějž se vztahují 
související postupy podle odstavce 1;
– jejich postupy mají stejný účinek jako 
postupy uvedené v odstavci 1;
– z hlediska přínosů pro klima a životní 
prostředí přesahují postupy podle odstavce 
1.
Pokud jde o systémy certifikace uvedené v 
prvním pododstavci, tyto systémy musí být 
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účinné, objektivní a transparentní.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil účinek a dopad ekologických opatření a nedocházelo k rozdílům mezi 
prováděním opatření mezi jednotlivými zemědělci.

Pozměňovací návrh 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci uplatňující 
agroenvironmentální opatření podle čl. 29 
odst. 2 nařízení (ES) č. [...][rozvoj 
venkova] nebo zemědělci, jejichž podniku 
bylo uděleno osvědčení v rámci 
vnitrostátních nebo regionálních systémů 
ekologické certifikace, jsou tím oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole. Systémy 
ekologické certifikace by měly být účinné, 
nestranné a transparentní a ve srovnání s 
postupy uvedenými v odstavci 1 by měly 
představovat stejný nebo větší přínos pro 
klima a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1460
Robert Dušek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou rozhodnout o 
tom, že zemědělci jsou oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole, pokud splňují 
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jedno nebo více z následujících kritérií:
– 100 % certifikované udržitelné 
zemědělství,
– zemědělské podniky účastnící se 
určených agroenvironmentálních 
programů alespoň na 50 % své 
zemědělské plochy,
– zemědělské podniky, jejichž 
zemědělskou plochu tvoří alespoň z 50 % 
oblasti sítě Natura 2000, v nichž platí 
zvláštní omezení týkající se zemědělského 
využívání chráněného objektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Hynek Fajmon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou rozhodnout o 
tom, že zemědělci jsou oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole, pokud splňují 
jedno nebo více z následujících kritérií:
– 100 % certifikované udržitelné 
zemědělství,
– zemědělské podniky účastnící se 
určených agroenvironmentálních 
programů alespoň na 50 % své 
zemědělské plochy,
– zemědělské podniky, jejichž 
zemědělskou plochu tvoří alespoň z 50 % 
oblasti sítě Natura 2000, v nichž platí 
zvláštní omezení týkající se zemědělského 
využívání chráněného objektu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci jsou ipso facto oprávněni k 
platbě uvedené v této kapitole, 
zachovávají-li stávající tradiční systémy s 
nízkou intenzitou zemědělské činnosti u 
olivových hájů, vinic a ovocných sadů, 
jejichž stromky jsou vysokokmeny nebo 
polokmeny s malou hustotou vysázení a 
nejsou zavlažovány a které vyžadují 
omezené vstupní hodnoty a v nichž se 
může podrost na podzim a na jaře 
rozrůstat přirozeným způsobem (nikoli 
setím).

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Béla Glattfelder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci jsou ipso facto oprávněni k 
platbě uvedené v této kapitole, pokud jde o 
plochy využívané k pěstování trvalých 
kultur.

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Britta Reimers

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



AM\909517CS.doc 107/168 PE494.483v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Dokud nevstoupí v platnost ustanovení 
uvedená v článku 93 návrhu Komise o 
financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky, zemědělci dodržující 
zásady a ustanovení přílohy III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/128 
o integrované ochraně rostlin jsou 
oprávněni k platbě uvedené v této 
kapitole.

Or. en

Odůvodnění

Cross-compliance envisages integrating Integrated Pest Management under its scope 
according to article 93 of Commission Proposal on Financing, Management and Monitoring 
of the Common Agricultural Policy. However, these requirements will only be enforceable 
once the Commission amends Annex II of the Management regulation within 12 months 
starting at the moment the last Member State has notified the implementation of the SUD 
Directive to the, which in practical terms would not be possible before 2015 or even 2016. A 
temporary financial incentive for farmers complying with SUD provisions would facilitate 
and accelerate the transition towards a greener agriculture and would incentive innovation in 
farming practices.

Pozměňovací návrh 1465
Elisabeth Köstinger

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci, kteří uplatňují alespoň 
jedno z agroenvironmentálních opatření v 
rámci svého zemědělského podniku nebo 
alespoň dvě taková opatření, která se 
týkají stejných cílů v oblasti ochrany 
klimatu a životního prostředí, jsou rovněž 
ipso facto oprávněni k platbě uvedené v 
této kapitole.

Or. de
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Odůvodnění

Agroenvironmentální opatření prováděná v rámci EZFRV musí být v souladu s celkovými cíli 
SZP a mohou být učiněna s cílem zohlednit ekologická opatření v rámci přímých plateb. 
Certifikované agroenvironmentální programy by měly vyhovovat podmínkám stanoveným v 
článku 29, aniž by se zvýšil základ.  Zahrnují různorodý balíček opatření, který rozlišuje mezi 
zemědělskými podniky a jehož základní požadavky jdou nad rámec podmínek stanovených pro 
ekologická opatření.

Pozměňovací návrh 1466
Seán Kelly, Jim Higgins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci s více než 70 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnou podporu, 
pokrytými travním porostem nebo 
zemědělci, jejichž podniku byl udělen 
certifikát v rámci vnitrostátních nebo 
regionálních systémů ekologické 
certifikace, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ekvivalenční systémy uvedené v 
kapitolách 3a a 4 nesmí v žádném případě 
vést k jakékoli formě dvojí platby.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 55 za 
účelem dalšího vymezení podmínek, za 
kterých lze uplatnit pododstavec 2, pokud 
jde o certifikační systémy uvedené v 
pododstavci 1, s cílem zajistit, aby jejich 
přínos pro životní prostředí a klima byl 
přinejmenším stejný jako v případě 
opatření stanovených v článcích 30, 31, 
32, 32a, 32b a 32c.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní zásadou, kterou je třeba se řídit při rozhodování o tom, zda certifikační systémy ipso 
facto splňují podmínky ekologické složky, je spíše pojem ekvivalence než opatření přírodního 
typu.

Pozměňovací návrh 1469
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 1470
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1471
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Dodatečná platba podle odstavce 1 se 
poskytuje formou podílu ročních přímých 
plateb zemědělského podniku 
nezahrnující platby poskytnuté na základě 
článků 34, 36 a 38 tohoto nařízení. Pro 
financování dodatečné platby uvedené v 
odstavci 1 je podíl uvedený v prvním 
odstavci stanoven na 30 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1472
Diane Dodds, James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou 30% podílu základní platby, jsou-
li dodrženy podmínky stanovené v hlavě 
III kapitole 2 tohoto nařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
jednotlivým zemědělcům jako pevně 
stanovený procentní podíl k jejich přímé 
platbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5



PE494.483v01-00 112/168 AM\909517CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
jednotlivým zemědělcům jako pevně 
stanovený procentní podíl jejich přímé 
platby. 

Or. es

Odůvodnění

Uplatňování paušální platby může v případě ekologických plateb vést k nerovnostem mezi 
částkami přímých plateb jednotlivých zemědělců. Ve snaze zmírnit tento problém se zde 
navrhuje vypočítávat ekologické platby individuálně.

Pozměňovací návrh 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
jednotlivým zemědělcům jako pevně 
stanovený procentní podíl k jejich přímé 
platbě.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li u ekologických plateb paušálně stanovena 30% vnitrostátní mezní hodnota, bude 
okamžitě docházet k úpravám částek přímých plateb pro jednotlivé zemědělce.
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Pozměňovací návrh 1476
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
jednotlivým zemědělcům jako pevně 
stanovený procentní podíl k jejich přímé 
platbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
jednotlivým zemědělcům jako pevně 
stanovený procentní podíl k jejich přímé 
platbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
zemědělcům, kteří se rozhodli zapojit se do 
režimu plateb za uplatňování 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí; částka se 
vypočítává každoročně vydělením částky 
vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 1479
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1 
zemědělcům, kteří se rozhodli zapojit se do 
režimu plateb za uplatňování 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí; částka se 
vypočítává každoročně vydělením částky 
vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1 
celkovým počtem hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu z platby uvedené 
v hlavě III kapitole 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
nebo regionu podle článku 26.

Or. es

Odůvodnění

Při výpočtu částky, jež se má vyplatit, je třeba také řádně zohlednit provádění podle regionů, 
v souladu s příslušným regionálním stropem v rámci „ekologické složky“ uvedené v čl. 33 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 1482
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 odst. 1
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
podle článku 26.

5. Platba podle odstavce 1 se poskytuje 
formou roční platby na způsobilý hektar 
ohlášený v souladu s čl. 26 odst. 1; částka 
se vypočítává každoročně vydělením 
částky vyplývající z použití čl. 33 
celkovým počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v dotyčném členském státě 
nebo regionu podle článku 26.

Or. es

Pozměňovací návrh 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud 
spadají do některé z následujících 
kategorií:
a) zemědělci s 20 % – nebo více 
způsobilými hektary v oblastech Natura 
2000, národních chráněných oblastech či
národních chráněných vodních oblastech 
nebo
b) zemědělci s více než 50 % travnatých 
porostů, včetně trvalých krmných ploch 
nebo
c) zemědělci, jejichž způsobilé hektary 
nepřesahují polovinu průměrné plochy 
v souladu s přílohou VI této směrnice a 
v žádném případě nepřesahují 15 hektarů 
orné půdy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1484
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Zemědělci, kteří splňují požadavky na 
zavádění agroenvironmentálních opatření 
stanovených v článku 27 nařízení (ES) 
1698/2005, pokud jde o 
agroenvironmentální programy, mají ipso 
facto nárok na platbu stanovenou v této 
kapitole, aniž jsou dotčeny platby 
provedené v souladu s článkem 27 
nařízení (ES) č. 1698/2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. V členských státech, které se na 
základě čl. 14 odst. 1 rozhodnou, že uvolní 
10 % svého ročního vnitrostátního stropu 
na jeden nebo více kalendářních let 2014–
2019 jako dodatečnou podporu pro 
agroenvironmentální operace, jež spadají 
do priorit 1), 4) a 5) v článku 5 nařízení 
(ES) č. [...] [rozvoj venkova], mají 
zemědělci v příslušných kalendářních 
letech ipso facto nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1486
Diane Dodds, James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Pokud jsou zemědělské postupy 
uvedené v této kapitole na regionální 
úrovni již splněny nebo překročeny, má se 
za to, že všechny tyto postupy splnili 
všichni zemědělci v daném regionu. Musí 
docházet k monitorování na regionální 
úrovni, aby se zajistilo, že tyto zemědělské 
postupy budou alespoň zachovány. Pokud 
nejsou plněny, je třeba uplatnit kontroly, 
aby se zajistilo, že jsou dodržovány na 
úrovni jednotlivých zemědělců.

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zemědělci, kteří splňují požadavky na 
obhospodařování půdy stanovené 
členskými státy mají ipso facto nárok na 
dodatečné platby uvedené v této kapitole.

Or. es

Pozměňovací návrh 1488
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odchylně od čl. 29 odst. 5 mohou 
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členské státy, které se rozhodly pro 
částečnou harmonizaci podle článku 22a, 
stanovit platbu uvedenou v odstavci 1 jako 
pevně stanovený procentní podíl z hodnoty 
platby, na niž mají zemědělci nárok 
v souvislosti se zemědělskými postupy 
příznivými pro klima a životní prostředí. 
V takových případech mohou členské 
státy stanovit strop pro platby stanovené 
v čl. 29 odst. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 1489
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Zemědělci, kterým je poskytována 
platba na obhospodařování v souvislosti 
s agroenvironmentálně-klimatickými 
opatření na základě článku 29 nařízení 
(EU) č. [...] [rozvoj venkova], mají ipso 
facto nárok na platbu stanovenou v této 
kapitole. První pododstavec se použije 
pouze na jednotky podniku, které se 
používají pro agroenvironmentální-
klimatické závazky v souladu s článkem 
29 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci provádějící agroenvironmentální-klimatická opatření v rámci II. pilíře splňují 
postupy příznivé pro životní prostředí a klima a nemělo by se od nich požadovat, aby 
prováděli ekologická opatření v rámci I. pilíře. Pokud celý podnik dodržuje 
agroenvironmentální-klimatický závazek, není třeba provádět žádné ekologická opatření. 
Pokud se to týká pouze jedné jednotky podniku, je třeba provádět ekologická opatření v těch 
jednotkách, které nemají agroenvironmentální klimatický závazek.
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Pozměňovací návrh 1490
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Členské státy by měly být schopny 
stanovit roční platbu na způsobilou 
plochu v souladu s objektivními, 
nediskriminačními kritérii, jako je typ 
obhospodařované plochy.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být možné stanovit, aby plochy, které nemají stejné výnosy (orná půda a intenzivně 
využívané travní porosty ve srovnání s rozsáhlými travnatými porosty), dostávaly jinak vysoké 
základní prémie nebo ekologické prémie. Jednotná výše prémií by mohla vést k silnému 
regionálnímu přerozdělení přímých plateb.

Pozměňovací návrh 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Sankce za nedodržování odstavců 3, 
3a a 4 tohoto článku se uplatní pouze na 
tu část, jež odpovídá platbám za 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1492
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Komise je za účelem stanovení 
podrobnějších podmínek pro závazky a 
systémy certifikace podle odstavce 4a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil účinek a dopad ekologických opatření a nedocházelo k rozdílům mezi 
prováděním opatření mezi jednotlivými zemědělci.

Pozměňovací návrh 1493
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je za účelem stanovení 
podrobnějších podmínek pro závazky a 
systémy certifikace podle článku 4a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, aby 
zajistila, aby byly stejné povahy jako 
postupy uvedené v odstavci 1, pokud jde o 
jejich klimatické a environmentální 
přínosy.

Or. it

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost stanovit podrobnější podmínky s cílem zajistit, aby 
environmentální systémy certifikace měly stejné přínosy v oblasti klimatu a životního 
prostředí jako ekologické požadavky.



PE494.483v01-00 122/168 AM\909517CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1494
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví podrobné podmínky pro 
závazky a systémy certifikace stanovené 
v odstavci 4a, aby zajistila, aby byly stejné 
povahy, pokud jde o jejich přínosy 
v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 29. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je v souladu s článkem 55 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, které stanoví zjednodušená 
pravidla podmíněnosti pro zemědělce, 
kteří využívají plateb stanovených v této 
kapitole.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komise je v souladu s článkem 55 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
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pravomoci, aby mohla přesněji definovat 
dodatečné druhy požadavků v oblasti 
dobrého environmentálního řízení podle 
odstavce 2 tohoto článku a doplnit a 
definovat ostatní druhy dodatečných 
požadavků v oblasti dobrého 
environmentální řízení, které lze vzít v 
úvahu při dodržování procentního podílu 
uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. es

Pozměňovací návrh 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 b. Zemědělci působící v členském státě, 
který zavedl jednotnou regionální nebo 
vnitrostátní platbu prostřednictvím 
úplného oddělení podpor, a zvýšil tak 
hodnotu travnatých porostů, mají ipso 
facto nárok na platbu uvedenou v této 
kapitole.

Or. de

Pozměňovací návrh 1498
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 b. Odchylně od odstavce 5 se mohou 
členské státy rozhodnout začlenit platby 
uvedené v odstavci 29 do režimu jednotné 
platby stanovené v hlavě III kapitole 1. 
Ustanovení uvedená v čl. 29 odst. 1 by 
tedy měla být uplatňována v rámci hlavy 
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VI nařízení EU No xxx/xxx [HO].

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke slučování základní platby a ekologické platby se dva platební systémy promění 
v jeden. To platí obdobným způsobem i na ustanovení v oblasti kontrol a sankcí z důvodu 
začlenění ekologických požadavků do podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 1499
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komise je za účelem stanovení 
podrobnějších podmínek pro závazky a 
systémy certifikace podle článku 4a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, aby 
zajistila, aby byly stejné povahy, pokud jde 
o jejich klimatické a environmentální 
přínosy.
Mezi závazky vyžadující certifikaci patří 
závazky týkající se:
účinného využívání energie;
účinného využívání vody;
řízení živin;
zimního pokryvu půdy

Or. it

Pozměňovací návrh 1500
Christa Klaß

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)



AM\909517CS.doc 125/168 PE494.483v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 a
Možnost plateb na regionální úrovni za 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí stanovené v článcích 20 a 
29 může vést k regionálním dohodám 
uzavíraným mezi regionálními orgány a 
skupinami zemědělců, kteří však musí 
splňovat 30% strop stanovený v článku 33. 
Tyto regionální dohody povedou ke 
komplexním podpůrným opatřením, jež 
budou společně prováděna ve prospěch 
příslušných oblastí, což v závislosti na 
místních charakteristikách a na základě 
společných, měřitelných cílů pomůže 
zlepšit situaci v oblasti vodních zdrojů a 
rozvoje biologické rozmanitosti a půdy.

Or. de

Pozměňovací návrh 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Diverzifikace plodin
1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, kterými se stanoví definice „plodin“ a 
pravidla týkající se používání přesného 
výpočtu podílu různých plodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Diverzifikace plodin
1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, kterými se stanoví definice „plodin“ a 
pravidla týkající se používání přesného 
výpočtu podílu různých plodin.

Or. de

Odůvodnění

Dosahování ekologických cílů vyžaduje rozdělení podle regionů a opatření, a ne prosté vynětí 
orné půdy. Agroenvironmentální opatření by se proto měla zaměřovat na druhý pilíř. 
Konkurenceschopnost zemědělských podniků a jejich významný přínos v boji proti 
celosvětovému nedostatku potravin se tak významně sníží. Regiony, v nichž se snižují 
populace hospodářských zvířat, nemají alternativní možnosti využití travnatých porostů.
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Pozměňovací návrh 1503
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání plodin, diverzifikace plodin a 
krycí plodiny

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání a diverzifikace plodin

Or. fr

Pozměňovací návrh 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání plodin

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Rareş-Lucian Niculescu
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Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání plodin

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 

1. 1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
od 15 do 50 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
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trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

Žádná z těchto plodin nesmí pokrývat 
méně než 10 % orné půdy. Pokud má orná 
půda zemědělce větší výměr než 50 
hektarů, musí na ní být pěstovány alespoň 
tři různé plodiny. Hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy a dvě hlavní 
plodiny nesmějí společně zabírat více než 
95 % orné půdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. 1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
od 10 do 50 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
Žádná z těchto plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy. Pokud má orná 
půda zemědělce větší výměr než 50 
hektarů, musí na ní být pěstovány alespoň 
tři různé plodiny. Hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy a dvě hlavní 
plodiny nesmějí společně zabírat více než 
95 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1510
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
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(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstováno několik plodin. Zemědělské 
podniky, které mají mezi 5 a 20 hektary 
orné půdy, na této orné půdě pěstují 
alespoň dvě různé plodiny. Žádná z těchto 
plodin nesmí pokrývat méně než 10 %
rozlohy orné půdy. Zemědělské podniky, 
které mají více než 20 hektarů orné půdy, 
na ní musí pěstovat alespoň tři různé 
plodiny. Hlavní plodina nesmí přesáhnout 
80 % orné půdy a dvě hlavní plodiny 
nesmějí společně zabírat více než 95 % 
orné půdy.

Or. de

Pozměňovací návrh 1511
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje od
20 do 40 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny.
Hlavní plodina nepokrývá více než 90 % 
orné půdy. Pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 40 hektarů, musí být na 
této orné půdě pěstovány alespoň tři různé 
plodiny. Hlavní plodina se nesmí pěstovat 
na více než 70 % plochy této orné půdy a 
dvě hlavní plodiny nesmí pokrývat více 
než 95 % plochy této orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1512
Phil Prendergast
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 15 
až 30 hektarů a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň dvě
různé plodiny. Žádná z těchto plodin nesmí 
pokrývat méně než 10 % orné půdy. Pokud 
má orná půda zemědělce větší výměr než 
30 hektarů, musí na ní být pěstovány 
alespoň tři různé plodiny. Hlavní plodina 
nesmí pokrývat více než 70 % orné půdy 
a dvě hlavní plodiny nesmějí společně 
zabírat více než 95 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 15 
až 20 hektarů a není po významnou část 
roku vyhrazena k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, používá ji zemědělec k alespoň 
jednomu z následujících zemědělských 
postupů:

a) na orné půdě musí být pěstovány 
alespoň dvě různé plodiny. Žádná z těchto 
plodin nesmí pokrývat méně než 20 % 
dostupné půdy.

b) zajišťovat, aby alespoň 3 % jeho orné 
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půdy byla vyhrazena v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. es

Odůvodnění

Nucená diverzifikace vyžadující pěstování tří plodin na tak malých plochách, jako jsou tři 
hektary, by ohrozila budoucnost mnoha malých zemědělských podniků, a zrušila používání 
některých ekologických postupů nezalévání plodin, které jsou typické pro Španělsko (střídavé 
pěstování plodin a ponechávání půdy ladem). Hektary ponechané ladem by měly být při 
posuzování střídání plodin považovány za plodinu. Zemědělské podniky, které mají 15 až 20 
hektarů a pěstují jednu plodinu, by také byly ohroženy.

Pozměňovací návrh 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 5 
až 20 hektarů a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány dvě různé 
plodiny. Pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 20 hektarů a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být střídavě pěstovány tři 
různé plodiny. Hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % plochy orné půdy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje od 
5 do 20 hektarů nebo je zemědělský 
podnik plně umístěn ve znevýhodněné 
oblasti, musí být na úrodné půdě 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
Žádná z těchto plodin nesmí pokrývat 
méně než 10 % orné půdy. Pokud má orná 
půda zemědělce větší výměr než 20 
hektarů, musí na ní být pěstovány alespoň 
tři různé plodiny. Hlavní plodina nesmí 
pokrývat více než 70 % orné půdy a dvě 
hlavní plodiny nesmějí společně zabírat 
více než 95 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy. 

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě a trvalé travní 
porosty představují méně než 75 % půdy 
zemědělského podniku, musí se na orné 
půdě pěstovat:

– alespoň tři různé plodiny, pokud orná 
půda představuje více než 25 hektarů 
nebo pokud trvalé travní porosty 
představují méně než 50 % půdy 



PE494.483v01-00 134/168 AM\909517CS.doc

CS

zemědělského podniku;
– alespoň dvě různé plodiny, pokud orná 
půda představuje méně než 25 hektarů a 
pokud trvalé travní porosty představují 
mezi 50 % a 75 % půdy zemědělského 
podniku;
Hlavní plodina nesmí pokrývat více než 
70 % orné půdy s výjimkou dočasného 
travního porostu, který nepodléhá 
omezení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 50 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. Tyto 
plodiny mohou zahrnovat půdu ležící 
ladem, žádná z těchto dvou plodin nesmí 
pokrývat méně než 10 % orné půdy.

Or. es

Odůvodnění

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una  superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo.Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.
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Pozměňovací návrh 1518
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 50 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 35 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. en
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Odůvodnění

Hranice pro diverzifikaci plodin by měla být 35 ha.  
Zemědělské podniky, které pěstují plodiny na malých plochách orné půdy by diverzifikaci 
plodin neměly podléhat.

Pozměňovací návrh 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 20 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, používá ji zemědělec 
k alespoň jednomu z následujících 
zemědělských postupů:

a) na orné půdě musí být pěstovány 
alespoň dvě různé plodiny. Žádná z těchto 
plodin nesmí pokrývat méně než 5 % výše 
uvedené plochy;
b) zajišťovat, aby alespoň 3 % jeho orné 
půdy byla vyhrazena v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise neodpovídá podmínkám pro zemědělství v jižní Evropě.

Pozměňovací návrh 1521
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 20 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Hlavní plodina nesmí přesáhnout 70 % 
orné půdy a dvě hlavní plodiny nesmějí 
společně zabírat více než 95 % orné půdy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 20 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto plodin nesmí pokrývat více než 70 
% orné půdy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 20 hektarů a není po významnou 
část roku vyhrazena k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň dvě
různé plodiny. Žádná z těchto plodin nesmí 
pokrývat méně než 20 % výše uvedené 
plochy.

Or. es

Pozměňovací návrh 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 20 hektarů a nejméně 80 % její 
plochy není po významnou část roku 
využíváno k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň tři 
různé plodiny. Žádná z těchto tří plodin 
nesmí pokrývat méně než 5 % orné půdy a 
hlavní plodina nesmí přesáhnout 70 % orné 
půdy, s výjimkou dočasného travního 
porostu, který nepodléhá omezení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1



AM\909517CS.doc 139/168 PE494.483v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Hlavní plodina nesmí přesáhnout 85 %
orné půdy. Dočasný travní porost se počítá 
jako oddělená plodina. Tato povinnost se 
nevztahuje na zemědělské podniky, 
v nichž trvalý travní porost pokrývá více 
než 50 % zemědělské plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1526
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
Žádná z těchto dvou plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 90 % orné půdy. Tato 
povinnost se nevztahuje na zemědělské 
podniky, v nichž trvalý travní porost 
pokrývá více než 50 % zemědělské plochy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
Hlavní plodina nepokrývá více než 75 %
orné půdy. Zbylá orná půda se použije na 
alespoň jednu plodinu. Trvalý travní 
porost se uznává jako zemědělská plodina 
rovnocenné hodnoty.

Or. de

Pozměňovací návrh 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Hlavní plodina nepokrývá více než 75 %
orné půdy. Zbylá orná půda se použije na 
alespoň dvě další plodiny. Trvalý travní 
porost se uznává jako zemědělská plodina 
rovnocenné hodnoty.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1529
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku neleží zcela ladem nebo není zcela 
oseta plodinami pěstovanými ve vodě nebo 
osázena trvalými kulturami, jako jsou 
sady, bobulovité keře, olivové háje, nebo 
pokud méně než 50 % orné půdy 
zemědělce zahrnuje travní porost nebo 
zelený únor nebo víceleté plodiny, musí na 
ní být pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1530
Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny.
Hlavní plodina nesmí přesáhnout 70 % 
orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 15 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Hlavní plodina nesmí pokrývat více než
70 % orné půdy a dvě hlavní plodiny 
nesmějí společně zabírat více než 95 % 
orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1534
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 10 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Hlavní plodina se nesmí pěstovat na více 
než 85 % plochy této orné půdy a dvě 
hlavní plodiny nesmí pokrývat více než 
95 % plochy této orné půdy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1535
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 10 hektarů a po významnou část 
roku není využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží ladem nebo není 
oseta plodinami pěstovanými ve vodě, 
musí na ní být střídavě pěstovány alespoň 
čtyři různé plodiny nebo musí být 
ponechána ladem po čtyři po sobě jdoucí 
roky. Žádná z těchto čtyř plodin nesmí 
pokrývat méně než 10 % orné půdy a 
hlavní plodina nesmí přesáhnout 50 % orné 
půdy. Vzhledem k jejich pozitivnímu 
dopadu na úrodnost půdy a produktivitu 
mohou být do střídání zahrnuty dvouleté 
jetelotravní směsi.

Or. en

Odůvodnění

Diverzifikace může poskytnout stanoviště pro užitečný hmyz a snížit počet škůdců tím, že 
budou plodiny méně náchylné k napadání škůdci. Diverzifikace zvyšuje hospodářskou 
stabilitu tím, že snižuje finanční riziko, stabilizuje zemědělské příjmy a zvyšuje výběr 
zemědělských postupů. Aby se maximalizovaly environmentální a socioekonomické přínosy 
řádné diverzifikace plodin, nesmí žádná z plodin pokrývat méně než 10 % půdy a hlavní 
plodina nesmí pokrývat více než 50 % půdy.

Pozměňovací návrh 1536
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 10 hektarů a po významnou část 



AM\909517CS.doc 145/168 PE494.483v01-00

CS

roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

roku není využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží ladem nebo není 
oseta plodinami pěstovanými ve vodě, 
musí na ní být střídavě pěstovány alespoň 
tři různé plodiny nebo musí být ponechána 
ladem po tři po sobě jdoucí roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 5 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny a na 
orné půdě nad 62. rovnoběžkou severní 
šířky jeden druh plodiny. Žádná z těchto 
dvou plodin nesmí pokrývat méně než 5 % 
orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1538
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 

1. Pokud orná půda zemědělce přesahuje 
plochu odpovídající průměrné ploše 
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roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

zemědělského podniku uvedené v příloze 
VI a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň dvě
různé plodiny. Členské státy zavedou tento 
požadavek pro půdu používanou pro 
víceleté plodiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce přesahuje 
plochu odpovídající průměrné ploše 
zemědělského podniku uvedené v příloze 
VI a po významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň dvě
různé plodiny. Žádná z těchto dvou plodin 
nesmí pokrývat méně než 5 % orné půdy a 
hlavní plodina nesmí přesáhnout 90 % orné 
půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1540
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 1. Pokud orná půda zemědělce pokrývá 
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více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

více než 1/3 průměrné plochy 
zemědělského podniku v příslušném 
členském státě a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň tři 
různé plodiny. Žádná z těchto tří plodin 
nesmí pokrývat méně než 5 % orné půdy a 
hlavní plodina nesmí přesáhnout 70 % orné 
půdy. Tato povinnost neplatí pro 
zemědělské podniky, v nichž travní porost 
pokrývá více než 70 % celkové plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce pokrývá 
více než 1/3 průměrné plochy 
zemědělského podniku v příslušném 
členském státě a po významnou část roku 
není zcela využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží zcela ladem nebo 
není zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být pěstovány alespoň tři 
různé plodiny. Žádná z těchto tří plodin 
nesmí pokrývat méně než 5 % orné půdy a 
hlavní plodina nesmí přesáhnout 70 % orné 
půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží ladem nebo není 
oseta plodinami pěstovanými ve vodě, 
musí na ní být střídavě pěstovány alespoň 
tři různé plodiny. Střídání plodin musí 
zahrnovat jednu luštěninu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1543
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
střídavě pěstovány alespoň tři různé 
plodiny nebo musí být ponechána ladem 
po tři po sobě jdoucí roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Žádná z těchto tří plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní docházet 
k vhodnému vhodné střídání plodin, 
včetně ponechání ladem podle místního 
klimatu, půdních a vodních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a není po významnou 
část pěstebního cyklu zcela využívána k 
produkci trávy (seté nebo přírodní), neleží 
zcela ladem nebo více než 70 % půdy není 
oseto plodinami, které mohou být 
ponořeny ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny; 
plodinou se rozumí „pěstované druhy 
rostlin“. Žádná z těchto tří plodin nesmí 
pokrývat méně než 5 % orné půdy a hlavní 
plodina nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. es

Odůvodnění

(První věta se netýká českého znění). Pojem „plodina“ je třeba vyjasnit, a pro účely 
diverzifikace plodin se jím rozumí „pěstované druhy rostlin“.

Pozměňovací návrh 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy. 

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem 
nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 50 % orné půdy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1548
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
a) jejichž orná půda je v celém rozsahu 
využívána k produkci trávy nebo jiných 
zelených pícnin, ponechána ladem, po 
významnou část roku oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo jsou na ní tyto 
způsoby využití kombinovány; nebo
b) v nichž více než 50 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnout podporu, je 
využíváno k produkci trávy, ponecháno 
ladem nebo jsou na ní tyto způsoby využití 
kombinovány;
c) pokud zemědělec ročně vymění více než 
50 % své celkové orné půdy s jinými 
zemědělci, pokud prokáže, že na každém z 
pozemků jeho orné půdy se pěstuje jiná 
plodina v porovnání s předcházejícím 
kalendářním rokem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je veškerá orná půda významnou 
část roku plně využívána k produkci trávy 
nebo jiných pícnin, leží zcela ladem nebo 
je oseta pouze plodinami pěstovanými ve 
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vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– v nichž je 50 % zemědělské plochy, na 
níž lze poskytnout podporu, pokryto 
travním porostem a historickými 
pastvinami nebo trvalými kulturami;
– umístěné nad 62. rovnoběžkou severní 
šířky a v některých přilehlých oblastech, 
v nichž panují obdobné klimatické 
podmínky, jež činí zemědělskou činnost 
obzvláště složitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky, – v nichž je veškerá 
orná půda po významnou část roku plně 
využívána k produkci trávy nebo jiných 
zelených pícnin, leží zcela ladem nebo je 
oseta pouze plodinami pěstovanými ve 
vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– v nichž, má orná půda dotčeného 
zemědělce výměr do 50 ha a více než 50 % 
způsobilé zemědělské plochy podniku 
pokrývá trvalý travní porost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1551
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
a) jejichž orná půda je v celém rozsahu 
využívána k produkci trávy nebo jiných 
zelených pícnin, ponechána ladem, po 
významnou část roku oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě nebo jsou na ní tyto 
způsoby využití kombinovány, nebo
b) v nichž je více než 75 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnout podporu, 
pokryto trvalým travním porostem, 
využíváno k produkci trávy nebo jiných 
zelených pícnin, ponecháno ladem nebo 
jsou na ní tyto způsoby využití 
kombinovány;
c) v nichž zemědělec ročně vymění více 
než 50 % své celkové orné půdy s jinými 
zemědělci, pokud prokáže, že na každém z 
pozemků jeho orné půdy se pěstuje jiná 
plodina než v předchozím kalendářním 
roce;
d) které se specializují na produkci 
zeleniny, bobulovitých plodů, semen nebo 
ovoce nebo mají půdu pokrytou skleníky. 

Or. en

Odůvodnění

Poskytuje zemědělci více flexibility a umožňuje, aby posledních 5 % závazku mohlo být 
pokryto více než jednou plodinou. Specializovaná produkce by měla být vyňata.

Pozměňovací návrh 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec se nevztahuje na 
případy: 
– kdy zemědělský podnik může prokázat 
vhodnou agronomickou rovnováhu na 
veškeré obdělávané půdě; nebo
– kdy zemědělský podnik zároveň pěstuje 
plodiny i chová zvířata a může prokázat, 
že jednotka živočišné produkce je pro 
pěstování plodin přínosná.
V případě zemědělských podniků, u nichž 
je alespoň 10 % obdělávané půdy 
zatravněno nebo na ní rostou luštěniny, se 
tento požadavek snižuje na dvě různé 
plodiny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1553
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec  se nevztahuje na 
podniky:
– v nichž zatravněná plocha nebo plocha 
pokrytá víceletými plodinami přesahuje 
70 % obdělávané zemědělské plochy;
– které mohou prokázat vhodnou 
agronomickou rovnováhu na veškeré 
obdělávané půdě; 
– které zároveň pěstují plodiny i chovají 
zvířata a mohou prokázat, že alespoň 
jedna jednotka živočišné produkce je 
přínosná pro pěstování plodin 
v zemědělském podniku.
V případě zemědělských podniků, u nichž 
je alespoň 10 % obdělávané půdy 
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zatravněno nebo na ní rostou luštěniny, se 
tento požadavek snižuje na dvě různé 
plodiny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je veškerá orná půda významnou 
část roku plně využívána k produkci trávy 
nebo jiných pícnin, leží zcela ladem nebo 
je oseta pouze plodinami pěstovanými ve 
vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– v nichž má orná půda dotčeného 
zemědělce výměr do 50 ha a více než 80 % 
způsobilé zemědělské plochy podniku 
pokrývá trvalý travní porost nebo trvalé 
kultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je veškerá orná půda významnou 
část roku plně využívána k produkci trávy 
nebo jiných pícnin, leží zcela ladem nebo 
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je oseta pouze plodinami pěstovanými ve 
vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– v nichž má orná půda dotčeného 
zemědělce výměr do 50 ha a více než 50 % 
způsobilé zemědělské plochy podniku 
pokrývá trvalý travní porost nebo trvalé 
kultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je veškerá orná půda významnou 
část roku plně využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní) nebo jiných pícnin, 
leží zcela ladem nebo je oseta pouze 
plodinami pěstovanými ve vodě, či pokud 
se jedná o kombinaci výše uvedeného; 
nebo
– v nichž je více než 75 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnout podporu, 
pokryto trvalým travním porostem, trvalou 
kulturou, je využíváno k produkci trávy 
nebo jiných krmných plodin, ponecháno 
ladem, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného.

Or. en

Pozměňovací návrh 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je většina orné půdy po 
významnou část vegetačního cyklu 
využívána k produkci trávy nebo jiných 
pícnin, leží většinou ladem nebo je 
většinou oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– v nichž má orná půda zemědělce výměr 
do 50 ha a více než 80 % způsobilé 
zemědělské plochy podniku pokrývá trvalý 
travní porost a historické pastviny nebo 
trvalé kultury.

Or. it

Odůvodnění

Je zapotřebí větší flexibility – slova „plně“,„zcela“ a „pouze“ jsou nahrazena slovem 
„většinou“. 

Pozměňovací návrh 1558
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec se neuplatní na 
zemědělské podniky, v nichž se orná půda 
po významnou část vegetačního cyklu 
používá především k produkci trávy nebo 
jiných pícnin, leží téměř ladem nebo je 
oseta téměř jenom plodinami pěstovanými 
ve vodě, či pokud se jedná o kombinaci 
výše uvedeného; nebo
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Or. it

Pozměňovací návrh 1559
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
méně než 10 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána jako pastviny 
nebo k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem či není oseta 
trvalými kulturami nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě, musí 
pěstování na ní zahrnovat diverzifikaci 
alespoň čtyř plodin, včetně luskovin 
minimálně pokrývajících 5 % hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky, v nichž:  více než 
70 % zemědělské plochy, na níž lze 
poskytnout podporu, je pokryto trvalým 
travním porostem, využíváno k produkci 
trávy nebo jiných zelených pícnin, 
ponecháno ladem nebo jsou na ní tyto 
způsoby využití kombinovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se neuplatní na 
zemědělské podniky, kde ornou půdu 
zemědělce pokrývající více než dvě třetiny 
způsobilé zemědělské plochy podniku 
pokrývá dočasný nebo trvalý travní porost 
či trvalé kultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se neuplatní na 
zemědělské podniky, v nichž zemědělec 
ročně vymění více než 50 % své celkové 
orné půdy s jinými zemědělci, pokud 
prokáže, že na každém z pozemků jeho 
orné půdy se pěstuje jiná plodina než 
v předchozím kalendářním roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Odchylně od odstavce 1 jsou 
zemědělci, kteří společně zajišťují 
diverzifikaci a střídání plodin 
prostřednictvím každoroční výměny 
hektarů s jinými zemědělci v regionu, 
vynětí ze zvláštních požadavků odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vydat ustanovení přizpůsobená zemědělcům, kteří se specializují (chtějí se 
specializovat) na pěstování jedné plodiny, ale současně zajišťují diverzifikaci a střídání 
plodin prostřednictvím výměny půdy se sousedními zemědělci / zemědělci v regionu.

Pozměňovací návrh 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členské státy mohou upravit hodnotu 
10 ha stanovenou v odstavci 1 podle 
průměrné velikosti zemědělského podniku 
stanovené v příloze VI, aby se tak 
zohlednila struktura jejich zemědělských 
podniků.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby hodnotu 10 ha bylo možné upravit podle struktury zemědělských podniků 
v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členské státy mohou upravit hodnotu 
15 ha stanovenou v odstavci 1 na 20 % 
průměrné velikosti zemědělského podniku 
na základě průměrné velikosti 
zemědělského podniku stanovené v příloze 
VI, aby se tak zohlednila struktura jejich 
zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Čl. 30 odst. 1 neplatí pro zemědělské 
podniky, které 65 % způsobilé zemědělské 
plochy používají jako trvalý travní porost.

Or. de

Pozměňovací návrh 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Odchylně od odstavce 1 se v případě 
zemědělců, v jejichž zemědělském podniku 
pokrývá alespoň 70 % zemědělské plochy 
trvalý travní porost, považují požadavky 
na diverzifikaci plodin pro účely tohoto 
článku za splněné.

Or. en
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Odůvodnění

Nelze diskriminovat zemědělce, v jejichž zemědělském podniku pokrývá významnou část 
plochy trvalý travní porost, vzhledem k tomu, že mají významný přínos pro životní prostředí 
již tím, že ponechávají velké plochy pokryté trvalým travním porostem, a proto by měly mít 
snazší přístup k tomuto opatření.

Pozměňovací návrh 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec neplatí pro zemědělské 
podniky, v nichž se alespoň 70 % orné 
půdy využívá k produkci trávy.

Or. en

Odůvodnění

V případě zemědělských podniků, které mají alespoň 70 % orné půdy pokrytých trávou, lze 
požadavky na diverzifikaci plodin považovat za splněné.  V opačném případě by porušovaly 
70% limit na hlavní plodinu a byly penalizovány za pěstování příliš velkého množství trávy.

Pozměňovací návrh 1569
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Tato povinnost neplatí pro zemědělské 
podniky, v nichž travní porost pokrývá 
více než 70 % celkové plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Martin Häusling
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Rozoraná orná půda, půda osázená 
trvalými kulturami, půda vyňatá z 
produkce nebo ponechaná ladem se 
chrání krycími plodinami. Způsobilou 
půdu nelze ponechat bez krycích plodin 
déle než 4 týdny, ve specifických 
případech 8 týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Odchylně od odstavce 1 se v případě 
zemědělců, kteří pěstují na minimálně 
25% a maximálně 70 % orné půdy jejich 
zemědělského podniku jiné meziplodiny 
než obiloviny, považují požadavky na 
diverzifikaci plodin pro účely tohoto 
článku za splněné.
Pro účely tohoto článku se 
„meziplodinou“ rozumí následující: řepka 
olejka nebo olejnaté plody, bílkovinné 
plodiny, len, konopí, zelenina, tráva a 
půda ponechaná ladem.

Or. en

Odůvodnění

Nelze diskriminovat zemědělce, kteří již pěstují meziplodiny s uznávaným přínosem pro životní 
prostředí (vyžadující méně vody, méně hnojiv apod.), a tito zemědělci by měli mít snazší 
přístup k tomuto opatření.
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Pozměňovací návrh 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Odchylně od odstavce 1 se v 
oblastech, kde je vegetační období kratší 
než 180 dní, pěstují na orné půdě alespoň 
dvě plodiny.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na pěstování tří plodin je obzvláště obtížné splnit v oblastech, kde je krátké 
vegetační období, v těchto oblastech by měly stačit dvě plodiny.  Krátké vegetační období a 
nízká skutečná teplota  značně omezují výběr plodin, jež mohou být v těchto oblastech v praxi 
pěstovány.

Pozměňovací návrh 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ke střídání plodin se přistupuje na 
všech plochách, s výjimkou ploch 
s travnatým porostem nebo trvalými 
pastvinami a trvalými rostlinami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1574
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro účely tohoto článku se „plodinou“ 
rozumí plodina některého z druhů 
definovaných v botanické klasifikaci 
plodin nebo plodina z čeledi brukvovitých, 
lilkovitých či tykvovitých. Podzimní/zimní 
plodiny a jarní/letní plodiny se však 
považují za různé druhy, přestože náležejí 
do stejného rodu.

Or. it

Odůvodnění

Definice termínu „plodina“ založená na botanických druzích (s několika výjimkami 
v zahradnictví apod.) je vhodnější, protože poskytuje větší flexibilitu než vyčerpávající seznam 
uvedený v základním aktu.

Pozměňovací návrh 1575
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 b. Pro účely tohoto článku se 
„plodinou“ rozumí kultura kteréhokoli 
druhu definovaného v botanické 
klasifikaci plodin nebo kultura 
kteréhokoli druhu čeledi brukvovitých, 
lilkovitých, tykvovitých a lipnicovitých, 
motýlokvětých i půda ponechaná ladem a 
náletové plodiny. Nicméně kultury ozimu 
a jarní plodiny se považují za odlišné 
plodiny, přestože náležejí do stejného 
rodu.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby byla definice „plodiny“ v tomto nařízení podrobnější. Náletové plodiny by 
měly také spadat mezi plodiny, protože mají velkou hodnotu pro životní prostředí. Je také 
důležité rozlišit mezi různými druhy trav a zeleniny pro produkci osiva.

Pozměňovací návrh 1576
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 b. Pro účely tohoto článku se 
„plodinou“ rozumí kultura kteréhokoli 
druhu definovaného v botanické 
klasifikaci plodin nebo kultura 
kteréhokoli druhu čeledi brukvovitých, 
lilkovitých a tykvovitých i půda 
ponechaná ladem. Nicméně kultury ozimu 
a jarní plodiny se považují za odlišné 
plodiny, přestože náležejí do stejného 
rodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1577
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro účely tohoto článku se „plodinou“ 
rozumí kterýkoli druh definovaný jako 
plodina pro účely botanické klasifikace a 
půda ponechaná ladem.

Or. es
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Odůvodnění

Půda ponechaná ladem by z důvodu svých environmentálních i zemědělských přínosů měla 
být v souvislosti s diverzifikací považována za plodinu.

Pozměňovací návrh 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 b. Pro účely tohoto článku se 
„plodinou“ rozumí kultura kteréhokoli 
druhu definovaného v botanické 
klasifikaci plodin a půda ponechaná 
ladem nebo vyňatá z produkce a dočasný 
travní porost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 b. Pro účely tohoto článku se 
„plodinou“ rozumí kterákoli plodina 
uvedená v příloze Va.

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Pro účely tohoto článku se 
„plodinou“ rozumí kterákoli plodina 
uvedená v příloze Va.

Or. en


