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Pozměňovací návrh 1581
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „diverzifikace plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně životního prostředí, se
Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 55, aby mohla přidávat další 
druhy plodin k plodinám definovaným 
v odstavci 1b tohoto článku a stanovovat 
pravidla týkající se používání přesného 
výpočtu podílu různých plodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci souladu 
s ustanoveními článku 55, kterými se 
stanoví definice „plodin“ a pravidla 
týkající se používání přesného výpočtu 
podílu různých plodin, přičemž Komise 
bere na vědomí, že půda ležící ladem je 
pro účely diverzifikace považována za 
plodinu, kterými se přesněji určují druhy 
ploch využívaných v ekologickém zájmu 
popsané v odstavci 1 tohoto článku 
a kterými se přidávají a určují další druhy 
ploch využívaných v ekologickém zájmu, 
které mohou být zohledněny při plnění 
procentního podílu stanoveného 
v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Seznam plodin je vhodné uvést v příloze. Nicméně půda ležící ladem by měla být považována 
za plodinu.

Pozměňovací návrh 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, 
přičemž Komise bere na vědomí, že půda 
ležící ladem je pro účely diverzifikace 
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považována za plodinu, kterými se 
přesněji určují druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu popsané v odstavci 1 
tohoto článku a kterými se přidávají 
a určují další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které mohou být 
zohledněny při plnění procentního podílu 
stanoveného v odstavci 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 1585
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla k seznamu 
plodin uvedených v odstavci 1b přidávat 
další plodiny a stanovovat pravidla týkající 
se používání přesného výpočtu podílu 
různých plodin.

Or. it

Pozměňovací návrh 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví definice 
„plodin“ a „agronomické rovnováhy" 
a pravidla týkající se používání přesného 
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výpočtu podílu různých plodin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1587
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví definice 
„plodin“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1588
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je orná půda obdělávána 
v rámci blokové dohody o plodinách spolu 
s další ornou půdou jiného vlastníka, jsou 
požadavky stanovené v odstavci 1 
uplatňovány, jako kdyby veškerou ornou 
půdu, která je předmětem této dohody, 
spravoval jeden zemědělec jako jednu 
plochu orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1589
Béla Glattfelder
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou osvobodit 
zemědělce od povinností stanovených 
v tomto odstavci, pokud je zemědělci 
nejsou schopni splnit kvůli nepříznivým 
povětrnostním podmínkám nebo přírodní 
katastrofě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Trvalé travní porosty

1. Zemědělci musí zachovávat plochy 
v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2014 ohlásili jako trvalé travní 
porosty, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty“, jako trvalé 
travní porosty.
Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.
2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.
3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 



PE494.487v01-00 8/168 AM\909521CS.doc

CS

s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Trvalé travní porosty

1. Zemědělci musí zachovávat plochy 
v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2014 ohlásili jako trvalé travní 
porosty, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty“, jako trvalé 
travní porosty.
Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.
2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.
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3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu dosažení prospěšnosti pro životní prostředí se musí uplatňovat přístup, který je 
založený na diferenciaci regionů a opatření, nikoli na plošném vyjmutí polí z pěstování. Proto 
by se agroenvironmentální opatření měla zaměřit na druhý pilíř. Tento článek by výrazně 
snížil konkurenceschopnost zemědělských podniků a omezil možnosti, kterými mohou 
zemědělci výrazně pomoci v boji proti světovému nedostatku potravin. V regionech 
s klesajícím počtem hospodářských zvířat nemají travní porosty alternativního využití.

Pozměňovací návrh 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Trvalé travní porosty

1. Zemědělci musí zachovávat plochy 
v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2014 ohlásili jako trvalé travní 
porosty, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty“, jako trvalé 
travní porosty.
Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
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povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.
2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.
3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. es

Pozměňovací návrh 1593
Diane Dodds

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Trvalé travní porosty

1. Zemědělci musí zachovávat plochy 
v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2014 ohlásili jako trvalé travní 
porosty, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty“, jako trvalé 
travní porosty.
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Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.
2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.
3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 1596
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a pastviny a trvalé 
kultury

Or. en

Pozměňovací návrh 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a pastviny

Or. fr

Pozměňovací návrh 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a pastviny

Or. it

Pozměňovací návrh 1600
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Pastviny a trvalé travní porosty

Or. it

Pozměňovací návrh 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Dočasné a trvalé travní porosty

Or. en



PE494.487v01-00 14/168 AM\909521CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1602
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1603
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Pokud výměra zemědělské oblasti, vyjma 
ploch s trvalými travními porosty, 
přesahuje 15 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky jako živé 
ploty nebo kamenné zídky, ochranné pásy, 
půda oseta plodinami, které jsou po 
značnou část vegetačního cyklu pěstovány 
ve vodě nebo zlepšují vlastnosti půdy, 
např. luštěniny, a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. it
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Pozměňovací návrh 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Členské státy zajistí, aby celková plocha 
trvalých travních porostů na úrovni 
členského státu a regionu zůstala 
zachována.

Or. en

Odůvodnění

Lepší je zohlednit množství trvalých travních porostů na úrovni celého členského státu než na 
úrovni jednotlivých zemědělských podniků, aby se zabránilo vzniku problémů 
s administrativní zátěží a monitorováním.

Pozměňovací návrh 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Členské státy zajistí, aby celková plocha 
dočasných nebo trvalých travních porostů 
na úrovni členského státu a regionu 
zůstala zachována.

Or. en

Pozměňovací návrh 1606
Hynek Fajmon
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Členské státy zajistí, aby zemědělské 
pozemky, které byly pro rok 2014 ohlášeny
jako půda s trvalým travním porostem, 
zůstaly půdou s trvalým travním porostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Členské státy učiní kroky k zachování 
podílu ploch s trvalými travními porosty
a pastvin na celkové zemědělské ploše.
Tato povinnost je uplatňována na 
národní, nebo regionální úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich Členské státy zajistí, aby podíl půdy
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podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

s trvalými travními porosty ve vztahu 
k celkové zemědělské ploše byl zachován 
ve stanovených limitech. Tato povinnost je 
uplatňována na národní, nebo regionální 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

Členské státy zajistí, aby podíl půdy
s trvalými travními porosty ve vztahu 
k celkové zemědělské ploše byl zachován 
ve stanovených limitech. Tato povinnost je 
uplatňována na národní, nebo regionální 
úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Vyžadovat zachování trvalých travních porostů na úrovni jednotlivých zemědělců je příliš 
velkým omezením.Dle návrhu trvalé travní porosty měly být zachovávány na národní, nebo 
regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 

Členské státy zajistí zachování podílu 
trvalých travních porostů na celkové 
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odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 
2014 ohlásili jako trvalé travní porosty, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty.

zemědělské ploše. Tato povinnost je 
uplatňována na národní, nebo regionální 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1611
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které mají zvláštní hodnotu pro 
životní prostředí, klima nebo biologickou 
rozmanitost, jako trvalé travní porosty. Pro 
účely tohoto odstavce se „trvalými 
travními porosty“ rozumí půda 
definovaná čl. 4 odst. 1 písm. h), která
nebyla ani zahrnuta do střídání plodin 
v hospodářství, ani orána po dobu 10 let či 
déle.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla chránit pouze biologicky nejrozmanitější trvalé pastviny.

Pozměňovací návrh 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v každoroční žádosti 
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nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

ohlásili jako trvalé travní porosty,
v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu.

Or. es

Odůvodnění

Je zřejmé, že jednotlivci musí zachovávat dobrý stav trvalých pastvin, aby splnili související 
závazky. Pojem „zachovávání“ je třeba chápat jako proces, který souvisí s časem. Takto bude 
zemědělec moci plnit ekologickou složku podle ploch s trvalými travními porosty, které každý 
rok ohlásí a pro které byly splněny závazky o zachování jejich dobrého stavu.

Pozměňovací návrh 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy
nacházející se v jejich podniku, které 
v žádosti podle čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXX (HZ) pro rok 2014, ohlásili jako
plochy částečně přirozené a neobdělávané 
půdy, dále jen „referenční plochy částečně 
přirozené a neobdělávané půdy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1614
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen

Zemědělci musí zachovávat plochy
nacházející se v jejich podniku, které 
v žádosti podle čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXXX (HZ) pro rok 2014, ohlásili jako
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„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

plochy částečně přirozené a neobdělávané 
půdy, dále jen „referenční plochy částečně 
přirozené a neobdělávané půdy“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1615
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 
1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Členské státy musí zachovávat počet 
hektarů, který odpovídá plochám trvalých 
travních porostů ohlášených v žádosti 
podle čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX
(HZ) pro rok 2014, jako trvalé travní 
porosty, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1616
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2011
ohlásili jako trvalé pastviny, dále jen
„referenční plochy s trvalými pastvinami“, 
jako trvalé pastviny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty
a pastviny, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty a pastvinami“, 
jako trvalé travní porosty a pastviny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty
a pastviny, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty a pastvinami“, 
jako trvalé travní porosty a pastviny.

Or. it

Pozměňovací návrh 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé pastviny, dále jen 
„referenční plochy s trvalými pastvinami“, 
jako trvalé pastviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1620
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

 Zemědělci musí zachovávat plochy 
v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2014 ohlásili jako trvalé travní porosty 
a pastviny, dále jen „referenční plochy 
s trvalými travními porosty a pastvinami“, 
jako trvalé travní porosty a pastviny.

Or. it

Pozměňovací návrh 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy ve 
svém podniku, které v žádosti podle čl. 74 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX [horizontální 
nařízení] pro rok 2014 ohlásili jako trvalé 
travní porosty nebo historické pastviny, 
dále jen „referenční plochy s trvalými 
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travními porosty“, jako trvalé travní 
porosty nebo historické pastviny. Pro tyto 
účely se od nich požaduje, aby prokázali 
přítomnost skotu, jehož počet dosahuje 
intenzity chovu ve výši jedné dobytčí 
jednotky na hektar způsobilého travního 
porostu, nebo pokud zde žádný dobytek 
není, aby prokázali, že plochy udržují, 
např. sekáním, prořezáváním.

Or. es

Odůvodnění

Považujeme za nezbytné, aby byla plocha s trvalými travními porosty propojena 
se zemědělsko-chovatelkou činností nebo aby se případně vyžadovalo vykonávat zemědělskou 
činnost, která zabrání tomu, aby se zhoršovala kvalita zmíněné plochy nebo došlo k jejímu 
opuštění. 

Pozměňovací návrh 1622
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty.

Zemědělci musí zachovávat plochy v jejich 
podniku, které v žádosti podle čl. 74 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro rok 2014 
ohlásili jako trvalé travní porosty, dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé travní porosty. Trvalé 
travní porosty, které byly přeměněny na 
ornou půdu mezi roky 2011 a 2014, musí 
být znovu osety, pokud je to 
z ekologických důvodů nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski
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Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které vstoupily do EU před 
rokem 2004, zajistí, aby půda využívaná 
jako stálé pastviny ke dni stanovenému 
pro žádosti o podporu na plochu pro rok 
2003 zůstala vyčleněna pro toto využití.
Nové členské státy, které vstoupily do EU 
v roce 2004, zajistí, aby půda využívaná 
jako stálé pastviny ke dni 1. května 2004 
zůstala vyčleněna pro toto využití.
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda 
využívaná jako stálé pastviny ke dni 
1. ledna 2007 zůstala vyčleněna pro toto 
využití.
Členské státy zajistí, aby podíl uvedený 
v prvním odstavci (dále jen referenční 
index) nebyl snížen o více než 10 % na 
úkor ploch s trvalými travními porosty ve 
srovnání s odpovídajícím referenčním 
rokem uvedeným v předchozím odstavci.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují 
na půdu s trvalými travními porosty 
určenou k zalesnění, pokud je takové 
zalesnění slučitelné s životním prostředím, 
s výjimkou pěstování vánočních stromků 
a rychle rostoucích dřevin pěstovaných 
krátkodobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby zemědělské 
pozemky, které byly pro rok 2014 ohlášeny 
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jako půda s trvalým travním porostem 
zůstaly půdou s trvalým travním porostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1625
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. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podíl půdy 
s trvalými travními porosty na celkové 
zemědělské ploše byl zachován. Tato 
povinnost je uplatňována na národní, 
nebo regionální úrovni. Referenční podíl 
je stanoven jako poměr mezi půdou 
s trvalými travními porosty a celkovou 
zemědělskou plochou ohlášenou 
zemědělci v roce 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 1626
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podíl půdy 
s trvalými travními porosty na celkové 
zemědělské ploše byl zachován. Tato 
povinnost je uplatňována na národní, 
nebo regionální úrovni. Referenční podíl 
je stanoven jako vztah mezi půdou 
s trvalými travními porosty a celkovou 
zemědělskou plochou ohlášenou 
zemědělci v roce 2014.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou trvalé travní porosty 
obnovit. Pro účely tohoto odstavce se 
„trvalými travními porosty“ rozumí půda 
definovaná čl. 4 odst. 1 písm. h), která 
nebyla po dobu 10 let či déle zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

Pěstování a následná obnova trvalých travních porostů je zásadním způsobem zvyšování 
produktivity a kvality travních porostů, které zemědělci používají jako vysoce kvalitní krmivo 
pro ovce, skot a skot chovaný na mléko. Obnovování trvalých travních porostů jejich 
pěstováním také zvyšuje kvalitu půdy a hraje důležitou úlohu při zmírňování změny klimatu.

Pozměňovací návrh 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

S cílem předejít problémům s administrativní zátěží a monitorováním je lepší vzít v úvahu 
rozlohu trvalých travních porostů na úrovni celého členského státu než na úrovni jednotlivého 
zemědělského podniku.

Pozměňovací návrh 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1630
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinnost týkající se trvalých travních porostů by měla být dodržována na národní úrovni, 
jelikož ve stávajícím systému zemědělci musí ornou půdu přeměnit na trvalé pastviny, pokud 
se referenční podíl ocitne pod prahovou hodnotou 10 %.

Pozměňovací návrh 1632
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla chránit pouze biologicky nejrozmanitější trvalé pastviny.

Pozměňovací návrh 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení 
(EU) č. […] horizontální nařízení.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1634
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Referenční plochy s trvalými pastvinami se 
zvětší v případech, kdy je povinností 
zemědělce přeměnit plochy na trvalé
pastviny v roce 2014 a/nebo 2015 
v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty nebo pastvinami se zvětší 
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povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

v případech, kdy je povinností zemědělce 
přeměnit plochy na trvalé travní porosty
nebo pastviny v roce 2014 a/nebo 2015 
v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty a pastvinami se zvětší v případech, 
kdy je povinností zemědělce přeměnit 
plochy na trvalé travní porosty a pastviny
v roce 2014 a/nebo 2015 v souladu 
s článkem 93 nařízení (EU) č. […] 
horizontální nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 1637
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Referenční plochy s pastvinami a trvalými 
travními porosty se zvětší v případech, kdy 
je povinností zemědělce přeměnit plochy 
na pastviny a trvalé travní porosty 
a pastviny v roce 2014 a/nebo 2015 
v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se zvětší v případech, kdy je 
povinností zemědělce přeměnit plochy na 
trvalé travní porosty v roce 2014 a/nebo 
2015 v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Referenční plochy s trvalými pastvinami se 
zvětší v případech, kdy je povinností 
zemědělce přeměnit plochy na trvalé
pastviny v roce 2014 a/nebo 2015 
v souladu s článkem 93 nařízení (EU) 
č. […] horizontální nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1639
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou trvalé travní porosty 
obnovit pěstováním. Pro účely tohoto 
odstavce se „trvalými travními porosty“ 
rozumí půda definovaná v čl. 4 odst. 1 
písm. h), která nebyla po dobu 10 let či 
déle zahrnuta do střídání plodin 
v hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1640
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zemědělci s trvalými kulturami, jako 
jsou olivové háje, vinice nebo ovocné 
sady, avšak vyjma trvalých kultur 
pěstovaných bez závlahy, používají 
zvláštní agronomické postupy, které 
minimálně narušují půdu, a zelený pokryv 
povrchu půdy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Členské státy zajistí, aby podíl ve 
smyslu tohoto odstavce neklesl na úkor 
půdy s trvalými travními porosty o více než 
10 % ve vztahu k podílu pro příslušný 
referenční rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1644
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Členské státy zajistí, aby podíl ve 
smyslu tohoto článku neklesl na úkor 
půdy s trvalými travními porosty o více než 
10 % ve vztahu k podílu pro příslušný 
referenční rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Členské státy zajistí, aby podíl uvedený 
v odstavci 1 neklesl na úkor ploch 
s trvalými travními porosty a pastvinami 
o více než 10 % ve srovnání s podílem 
předchozího roku ve smyslu odstavce 3a 
(dále jen „referenční podíl“).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně
8 % svých referenčních ploch částečně 
přirozené a neobdělávané půdy, aniž jsou 
dotčeny požadavky nařízení souvisejícího 
s nařízením o posuzováním vlivů na 
životní prostředí (EIA). Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 

2. Členské státy zajistí, aby nedošlo 
k žádnému zmenšení ploch s trvalými 
travními porosty ve vztahu k limitům, 
které musí na národní úrovni dodržovat, 
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mimořádných okolností. zajistí, aby půda, která byla klasifikovaná 
jako trvalý travní porost ke dni 
stanovenému pro podání žádostí 
o podporu na plochu v roce 2011, zůstala 
vyčleněna pro toto využití.

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme, aby zachovávání travních porostů spadalo mezi koncepty na národní úrovni. 
Každý členský stát prostřednictvím odpovídajících pravidel zajistí, aby nedocházelo ke 
kvantitativnímu snižování množství ploch trvalých travních porostů, které tyto státy musí 
zachovat. 

Pozměňovací návrh 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty, pokud této přeměně 
nebrání důvody související s biologickou 
rozmanitostí a ochranou vody, např. 
přeměna týkající se zavlažovaných ploch, 
půdy bohaté na uhlík, chráněných oblastí, 
vzácné nebo citlivé půdy pro ochranu 
vody a biologické rozmanitosti. Přeměna 
může být provedena až po předložení 
agroenvironmentálního plánu nebo po 
udělení písemného povolení. Uvedený 
limit se nepoužije v případě vyšší moci 
nebo mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1649
James Nicholson, Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije na půdu s trvalými travními 
porosty určenou k zalesnění, pokud je 
takové zalesnění slučitelné s životním 
prostředím, s výjimkou pěstování 
vánočních stromků a rychle rostoucích 
dřevin pěstovaných krátkodobě nebo
v případě vyšší moci nebo mimořádných 
okolností.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na zachování trvalých travních porostů by neměl bránit zalesňování, které je 
slučitelné s životním prostředím.

Pozměňovací návrh 1650
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými
pastvinami. Uvedený limit se nepoužije 
v případě vyšší moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty a pastvinami. Uvedený 
limit se nepoužije v případě vyšší moci 
nebo mimořádných okolností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty a pastvinami. Uvedený 
limit se nepoužije v případě vyšší moci 
nebo mimořádných okolností.

Or. it

Pozměňovací návrh 1653
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty a pastvinami. Uvedený 
limit se nepoužije v případě vyšší moci 
nebo mimořádných okolností.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
pastvinami. Uvedený limit se nepoužije 
v případě vyšší moci nebo mimořádných 
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

2. Členské státy mohou přeměnit 
maximálně 5 % svých referenčních ploch 
s trvalými travními porosty. Uvedený limit 
se nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1656
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 

2. Zemědělci mohou přeměnit maximálně 
5 % svých referenčních ploch s trvalými 
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travními porosty. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

travními porosty uvedených v odstavci 1.
Uvedený limit se nepoužije v případě vyšší 
moci nebo mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 1657
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou převádět referenční 
plochu s trvalými travními porosty jak 
v rámci zemědělského podniku, tak mezi 
sebou, aniž by docházelo k převodu 
pozemku.
Referenční plochy s trvalými travními 
porosty se sníží v případě, kdy se plocha 
růstem změní tak, že již neodpovídá 
definici trvalého travního porostu, ale 
spíše přirozené ploše s větší biologickou 
rozmanitostí. 

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby ekologická složka neznemožňovala přirozenou přeměnu oblastí, což je 
pro životní prostředí a přírodu dokonce lepší než zachování trvalých pastvin, trvalé pastviny 
by se také měly nacházet tam, kde je jejich účinek na životní prostředí největší, farmáři také 
potřebují při organizaci své zemědělské oblasti určitou volnost.

Pozměňovací návrh 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Zemědělci, kteří mají trvalé travní 
porosty a jejichž půdu je třeba 
strukturálně přeměnit, mohou tuto 
přeměnu provést
a) opětovným osetím nebo
b) osetím jiné části v rámci zemědělského 
podniku.

Or. de

Pozměňovací návrh 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V regionech, ve kterých neklesne 
výměra ploch s trvalými travními porosty 
o více než 5 % ve srovnání s rokem 2014, 
je požadavek stanovený v odstavci 1 
považován za splněný všemi zemědělci 
v dotčeném regionu. 

Or. en

Odůvodnění

Trvalé travní porosty by měly být monitorovány na regionální úrovni, kontroly na úrovni 
jednotlivých zemědělců by se měly provádět pouze pokud výměra těchto ploch klesne o více 
než 5 %. Je-li výměra ploch s trvalými travními porosty v regionu celkově stabilní, kontroly 
na úrovni jednotlivých zemědělců jsou administrativně náročné a málo účinné.

Pozměňovací návrh 1660
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zemědělci mohou své referenční 
oblasti s trvalými travními porosty 
zalesňovat nebo je používat pro pěstování 
rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1662
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví 
prováděcí pravidla týkající se zvětšení 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými travními porosty 
v případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, 
jakož i změny referenčních ploch 
s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. en
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Odůvodnění

Obnova trvalých travních porostů je specifickou záležitostí států nebo regionů, proto by za ni 
měly zodpovídat členské státy.

Pozměňovací návrh 1664
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
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trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený limit uvedený v odstavci 1, jakož 
i změny referenčních ploch s trvalými 
travními porosty v případě převodu 
pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený limit uvedený v odstavci 1, jakož 
i změny referenčních ploch s trvalými 
travními porosty v případě převodu 
pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1667
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. 31 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku. Pro účely odstavce 2 se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví pravidla 
týkající se zachování trvalých travních 
porostů, zejména aby zajistila, že jsou 
přijímána opatření pro zachování jejich 
podílu, včetně plnění povinností 
jednotlivců, např. povinnosti přeměnit 
plochy na plochy s trvalými travními 
porosty, pokud se ukáže, že jejich podíl 
klesá.

Or. en

Pozměňovací návrh 1668
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
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travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku. Pro účely odstavce 2 se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví pravidla 
týkající se zachování trvalých travních 
porostů, zejména aby zajistila, že jsou 
přijímána opatření pro zachování jejich 
podílu, včetně plnění povinností 
jednotlivců, např. povinnosti přeměnit 
plochy na plochy s trvalými travními 
porosty, pokud se ukáže, že jejich podíl 
klesá.

Or. en

Pozměňovací návrh 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je 
překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty v případě převodu pozemku.

3. Podíl uvedený v odstavci 1 se stanoví
každý rok na základě ploch, které pro 
příslušný rok zemědělci ohlásili.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí
pravidla týkající se zvětšení referenčních
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je 
překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty v případě převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, která obsahují pravidla
o zachovávání ploch s trvalými travními 
porosty, která zajistí, aby v zemích, kde se
na základě národního monitorování 
ukáže, že podíl ploch s trvalým travním 
porostem klesá, zemědělci přijali opatření 
k zachování ploch určených jako plochy
s trvalým travním porostem, včetně 
individuálních požadavků, které musí být 
dodrženy, např. přeměna ploch zpět na 
plochy s trvalým travním porostem.

Or. es

Odůvodnění

Opatření, která mají zemědělci přijmout, pokud travní porosty na národní úrovni klesají pod 
stanovené limity.

Pozměňovací návrh 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy
trvalých travních porostů, přeměny

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zachování trvalých 
travních porostů, zejména aby zajistila, že 
jsou přijímána opatření pro zachování 
podílu těchto porostů, včetně 
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zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

individuálních povinností, které se mají 
dodržovat, např. přeměna zemědělské 
plochy zpět na plochy s trvalými travními 
porosty, pokud podíl ploch s trvalými 
travními porosty klesá.

Or. en

Pozměňovací návrh 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty 
v případě převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení ploch 
s trvalými travními porosty, obnovy 
trvalých travních porostů a přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1673
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
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pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty 
v případě převodu pozemku.

pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s dočasnými nebo trvalými travními 
porosty, obnovy dočasných nebo trvalých 
travních porostů, přeměny zemědělské
plochy na plochy s dočasnými nebo
trvalými travními porosty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty 
a pastvinami podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů a pastvin, přeměny zemědělské 
plochy na plochy s trvalými travními 
porosty a pastvinami v případě, že je 
překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty a pastvinami v případě převodu 
pozemku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1675
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty
v případě převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými pastvinami podle odst. 1 
druhého pododstavce, obnovy trvalých
pastvin, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými pastvinami v případě, že 
je překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými pastvinami
v případě převodu pozemku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty
v případě převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými pastvinami podle odst. 1 
druhého pododstavce, obnovy trvalých
pastvin, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s trvalými pastvinami v případě, že 
je překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými pastvinami
v případě převodu pozemku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty 
a pastvinami podle odst. 1 druhého 
pododstavce, obnovy trvalých travních 
porostů a pastvin, přeměny zemědělské 
plochy na plochy s trvalými travními 
porosty a pastvinami v případě, že je 
překročen povolený procentní podíl 
uvedený v odstavci 2, jakož i změny 
referenčních ploch s trvalými travními 
porosty a pastvinami v případě převodu 
pozemku.

Or. it

Pozměňovací návrh 1678
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s pastvinami a trvalými a travními 
porosty podle odst. 1 druhého pododstavce, 
obnovy pastvin a trvalých travních 
porostů, přeměny zemědělské plochy na 
plochy s pastvinami a trvalými travními 
porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
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převodu pozemku. ploch s pastvinami a trvalými travními 
porosty v případě převodu pozemku.

Or. it

Pozměňovací návrh 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými se stanoví prováděcí 
pravidla týkající se zvětšení referenčních 
ploch s trvalými travními porosty podle 
odst. 1 druhého pododstavce, přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty v případě, že je překročen 
povolený procentní podíl uvedený 
v odstavci 2, jakož i změny referenčních 
ploch s trvalými travními porosty v případě 
převodu pozemku. Členské státy mohou 
určit základní hodnotu pro ochranu 
trvalých travních porostů podle množství 
organické hmoty obsaženého v půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Referenční podíl je stanoven 
následujícím způsobem:
a) plochy s trvalými travními porosty 
a pastvinami jsou plochy, které zemědělci 
ohlásili jako plochy používané k tomuto 
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účelu v roce 2010;
b) celková zemědělská plocha je celková 
zemědělská plocha, kterou zemědělci 
ohlásili v roce 2010.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Trvalé kultury

Aniž je dotčena nutnost běžných investic 
a výměny zařízení, zemědělci zajistí, aby 
trvalé kultury v jejich zemědělském 
podniku byly zachovány. 

Or. it

Pozměňovací návrh 1682
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Trvalé kultury

1. Zemědělci s trvalými kulturami ve 
smyslu čl. 4 písm. g) používají zvláštní 
agronomické postupy, které stanoví 
členské státy.
2. Komise je v souladu s článkem 55 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví zvláštní 
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agronomické postupy uvedené 
v odstavci 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Celkový podíl trvalých travních porostů 

a pastvin
1. Zjistí-li se, že podíl uvedený v čl. 31 
odst. 1 klesá, příslušný členský stát bude 
od zemědělců požadovat, aby 
nepřeměňovali plochy s trvalými travními 
porosty a pastvinami na plochy s jiným 
využitím bez předchozího povolení.
2. Zjistí-li se, že požadavek uvedený 
v čl. 31 odst. 2 nelze splnit, bude členský 
stát – vedle opatření, která přijímá na 
vnitrostátní a regionální úrovni v souladu 
s odstavcem 1 – požadovat, aby zemědělci, 
kteří mají plochy, které byly dříve pokryty 
trvalými travními porosty a pastvinami 
a poté byly přeměněny na plochy s jiným 
využitím, tyto plochy přeměnili zpět na 
trvalé travní porosty a pastviny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1684
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 31 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31b
Pravidelné orání travních porostů

Zemědělci mohou v souladu s tradičními 
postupy a frekvencí orat pozemky 
s trvalými travními porosty a pastvinami, 
plánují-li je opět osít.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Plocha využívaná v ekologickém zájmu
1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. es
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Odůvodnění

Sjednocení opatření, která související s diverzifikací a plochami využívanými v ekologickém 
zájmu, v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 29.

Pozměňovací návrh 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Plocha využívaná v ekologickém zájmu
1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla být v druhém pilíři SZP, nikoli součástí přímých plateb.

Pozměňovací návrh 1687
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Plocha využívaná v ekologickém zájmu
1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu životního prostředí je třeba uplatňovat přístup založený na diferenciaci regionů 
i opatření, nikoli na plošném vyjmutí polí z pěstování. Proto by se agroenvironmentální 
opatření měla zaměřit na druhý pilíř. Tento článek by výrazně snížil konkurenceschopnost 
zemědělských podniků a omezil možnosti, kterými mohou zemědělci výrazně pomoci v boji 
s nedostatkem potravin na celém světě; v regionech s klesajícím počtem hospodářských zvířat 
nemají travní porosty alternativní využití.

Pozměňovací návrh 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Plocha využívaná v ekologickém zájmu
1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla být v druhém pilíři SZP, nikoli součástí přímých plateb.

Pozměňovací návrh 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Plocha využívaná v ekologickém zájmu
1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 



AM\909521CS.doc 59/168 PE494.487v01-00

CS

porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. es

Pozměňovací návrh 1690
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plocha využívaná v ekologickém zájmu Ekologická infrastruktura

Or. en

Pozměňovací návrh 1691
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 

vypouští se
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plochou využívanou 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. en

Pozměňovací návrh 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 2 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty
a částečně přirozených a neobdělávaných 
ploch, bylo plochou využívanou 
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).
Tyto plochy se mohou skládat z částí 
zemědělského podniku, na které nelze 
poskytnout podporu ve smyslu čl. 25 
odst. 2, pokud jsou tyto plochy uvedeny na 
žádosti o podporu a přispívají ke splnění 
environmentálních nebo prospěšných 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 2 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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. en

Pozměňovací návrh 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 2 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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. de

Pozměňovací návrh 1695
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 2,5 %
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hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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). 

hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky – např. živé ploty 
nebo kamenné zídky – ochranné pásy, 
kultury, které vážou dusík, a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) 
bod ii) a také plodiny, které podporují 
pohlcování CO2.

Or. lv

Pozměňovací návrh 1696
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky jako živé 
ploty nebo kamenné zídky, ochranné pásy, 
pozemky s kulturami, které vážou dusík,
zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii), oblasti porostlé 
nektarodárnými keři a stromy nebo oblasti 
intenzivního pěstování.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1697
Astrid Lulling
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 20 hektarů, zemědělci zachovají
nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty a pastvinami a trvalými 
kulturami, jako plochu využívanou 
v ekologickém zájmu, jako jsou např. 
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky, hranice polí, živé ploty, vnitřní 
vodní toky, ochranné pásy, pozemky 
s kulturami, které vážou dusík, rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, dočasné travní 
porosty a zalesněné oblasti uvedené v čl. 
25 odst. 2 písm. b) bod ii). Zahrnutí těchto 
prvků do ploch využívaných 
v ekologickém zájmu nevylučuje, aby tato 
opatření byla podporována podle nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova];

Or. en

Pozměňovací návrh 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 20 hektarů, zemědělci zachovají
nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty a pastvinami, jako plochu 
využívanou v ekologickém zájmu, jako 
jsou např. pozemky ležící ladem, terasy, 
krajinné znaky, hranice polí, živé ploty, 
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vnitřní vodní toky, ochranné pásy, 
pozemky s kulturami, které vážou dusík, 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, dočasné travní 
porosty a zalesněné oblasti uvedené v čl. 
25 odst. 2 písm. b) bod ii). Zahrnutí těchto 
prvků do ploch využívaných 
v ekologickém zájmu nevylučuje, aby tato 
opatření byla podporována podle nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova];

Or. en

Pozměňovací návrh 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 20 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
v ekologickém zájmu, jako jsou např. 
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky jako živé ploty nebo kamenné zídky, 
ochranné pásy, pozemky s kulturami, které 
vážou dusík, rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii). Zahrnutí těchto prvků do 
ploch využívaných v ekologickém zájmu 
nevylučuje, aby tato opatření byla 
podporována podle nařízení XXX (rozvoj 
venkova).

Or. en

Odůvodnění

Evropské zemědělství je ve své podstatě ekologické. Dodávání potravin, které je udržitelné, 
bezpečné a geograficky blízko evropskému spotřebiteli, je mnohem ekologičtější volbou než 
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zajišťování těchto dodávek od velkých průmyslových podniků ve vzdálených oblastech světa. 
Drobné zemědělství fungující na základě rodinných podniků je také ve své podstatě ekologické 
a mělo by tak být chápáno.

Pozměňovací návrh 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy, luštěniny, trvalé travní porosty, 
trvalé kultury, plodiny pěstované ve vodě, 
zemědělské podniky v oblastech sítě 
Natura 2000, zemědělská půda, které se 
týkají agroenvironmentální nebo 
klimatická opatření, a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. es

Pozměňovací návrh 1701
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
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plochou využívanou 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).

podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
historickými pastvinami a trvalými 
kulturami podle čl. 31a odst. 1, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky jako živé ploty nebo 
kamenné zídky, ochranné pásy a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) 
bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1702
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra plochy způsobilé pro 
podporu vyjma trvalých travních porostů 
přesahuje 20 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
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. de

Pozměňovací návrh 1703
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 1. Pokud výměra zemědělské plochy 
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hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou 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. en

Odůvodnění

Jelikož není prokázáno, že 7% podíl ploch využívaných v ekologickém zájmu by ve srovnání 
s 3% podílem výrazně zlepšil biologickou rozmanitost, je vhodnější vyžadovat nižší procentní 
podíl, a zajistit tak co nejefektivnější využití zemědělské plochy.

Pozměňovací návrh 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou 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

Domníváme se, že 3 % stačí.
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Pozměňovací návrh 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské oblasti, 
vyjma ploch s trvalými travními porosty, 
přesahuje 15 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 3 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, půda s trvalými kulturami, terasy, 
krajinné znaky jako živé ploty nebo 
kamenné zídky, ochranné pásy, půda oseta 
plodinami, které jsou po značnou část 
vegetačního cyklu pěstovány ve vodě nebo 
zlepšují vlastnosti půdy, např. 
luštěninami, a zalesněné oblasti uvedené 
v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. it

Pozměňovací návrh 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
5 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
3 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch s trvalými travními porosty, 
historickými pastvinami, plodinami 
pěstovanými ve vodě a trvalými kulturami, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
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ladem, terasy, krajinné znaky jako živé 
ploty nebo kamenné zídky, ochranné pásy, 
pozemky s kulturami, které vážou dusík,
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Or. it

Pozměňovací návrh 1707
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti. Po uzavření 
regionální dohody mezi místními orgány 
a skupinou zemědělců se v souladu 
s článkem 29 mohou tato 3 % vztahovat 
na celkovou plochu půdy, která je 
předmětem zmíněné dohody. Tato spodní 
hranice se pak může vztahovat na plochy 
několika zemědělských podniků 
dohromady na regionální úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Z agronomického a environmentálního hlediska není zcela zásadní, aby se podíl půdy 
vyhrazený pro plochu využívanou v ekologickém zájmu vztahoval pouze na jeden zemědělský 
podnik. Měl by představovat podíl skupiny zemědělských podniků nebo menších zemědělských 
oblastí, zohledňovat plochy různých zemědělských podniků společně a počítat průměrný podíl 
v rámci větší oblasti.

Pozměňovací návrh 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski



PE494.487v01-00 70/168 AM\909521CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Členské státy zajistí na národní nebo 
regionální úrovni, aby nejméně 3 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem,
zemědělské oblasti 
v agroenvironmentálních režimech, 
plochy, na kterých nejsou používána 
dusíkatá hnojiva a pesticidy, půda vyňatá 
z produkce, zemědělské plochy v síti 
Natura 2000 nebo v jiných oblastech pro 
ochranu přírody, terasy, krajinné znaky, 
ochranné pásy a zalesněné oblasti uvedené 
v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1709
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy, pásy 
s travním porostem, pásy s květinami, 
dělící pásy, pásy s potravou pro volně 
žijící živočichy, pobřežní pásy, plochy 
s luštěninami a zalesněné oblasti uvedené 
v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).
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Or. de

Pozměňovací návrh 1710
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3 % 
jejich zemědělského podniku podle čl. 4 
odst. 1 písm. b), s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy, 
plochy s rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích 
nebo plochy používané pro ekologickou 
produkci a zalesněné oblasti uvedené v čl. 
25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).
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Or. en

Pozměňovací návrh 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3,5 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu. Do této 
plochy mohou patřit pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3,5 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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. fr
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Odůvodnění

Prahová hodnota 7 % se zdá být příliš vysoká, zejména vzhledem k tomu, že postup 
neumožňuje do plochy využívané v ekologickém zájmu zahrnout všechny prvky, které mají 
velký ekonomický přínos.

Pozměňovací návrh 1714
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy a plochy 
zemědělce přesahuje 20 hektarů,
zemědělci zajistí, aby nejméně 4 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty
a trvalými kulturami, bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu, jako 
jsou např. pozemky ležící ladem, terasy, 
krajinné znaky jako živé ploty nebo 
kamenné zídky, ochranné pásy, pozemky 
s kulturami, které vážou dusík, půda 
obdělávaná v souladu s postupy šetrnými 
k životnímu prostředí a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 

1. zajistí, aby nejméně 4 % hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 



PE494.487v01-00 74/168 AM\909521CS.doc

CS

plochou využívanou 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).

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. en

Pozměňovací návrh 1716
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 20 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 5 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy podle příslušných požadavků na 
řízení podniku (Statutory Management 
Requirements – SMR) a požadavků na 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
(Good Agricultural and Environmental 
Conditions – GAEC) podle nařízení (EU) 
č. [   ][horizontální nařízení], částečně 
přirozené pastviny a další plochy 
s vysokou přírodní hodnotou, plochy, 
které se nepostřikují přípravky na 
ochranu plodin, zelený pokryv, plochy 
zahrnuté do agroenvironmentálních 
režimů v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení 
(EU) č. [    ] [rozvoj venkova] 
a přesahující postupy uvedené v čl. 29 
odst. 1, pokud jde o přínos pro klima 
a životní prostředí, a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Členské státy definují oblasti, které by 
mohly spadat pod částečně přirozené 
pastviny a oblasti s vysokou přírodní 
hodnotou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 15 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 5 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
v ekologickém zájmu, jako jsou např. 
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky, ochranné pásy, živé ploty, kamenné 
zídky nebo dopravní cesty v rámci 
zemědělského podniku, pozemky 
s kulturami, které vážou dusík, rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b)
bod ii). Zahrnutí těchto prvků do ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 
nevylučuje, aby tato opatření byla 
podporována podle nařízení č. [   ] [rozvoj 
venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 1718
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
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porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

5 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
historickými pastvinami a trvalými 
kulturami podle čl. 31a odst. 1, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem nebo 
s trvalými kulturami pěstovanými bez 
zavlažování, terasy, krajinné znaky jako
živé ploty nebo kamenné zídky, ochranné 
pásy, pozemky s kulturami, které vážou 
dusík, a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. pt

Pozměňovací návrh 1719
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
5 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch uvedených v čl. 4 písm. h) (plochy
s trvalými kulturami a pastvinami) a čl. 4 
písm. g) (trvalé kultury), bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu, jako 
jsou např. pozemky ležící ladem, terasy, 
krajinné znaky jako živé ploty nebo 
kamenné zídky, ochranné pásy, pozemky 
s kulturami, které vážou dusík, rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, výsadby topolů 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii). 

Or. it
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Pozměňovací návrh 1720
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 5 %
hektarů k dispozici podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, trvalými kulturami, 
révovými školkami nebo školkami stromů,
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy, plochy, na kterých se nepoužívají 
pesticidy a hnojiva, nepoužívané nebo 
extenzivně obhospodařovávané plochy 
s víceletým pěstováním, plochy 
s luštěninami, plochy pro pěstování 
lignocelulózových materiálů a materiálů 
z nepotravinářské celulosy a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) 
bod ii).

Or. de

Odůvodnění

„Potraviny, pohonné hmoty a vlákna“ nebudou zahrnuty do dlouhodobé strategii evropské 
SZP. Stejně tak prospěšné může být rozšířit dle návrhu plochy využívané v ekologickém zájmu 
např. o plochy s luštěninami, lignocelulózovým materiálem nebo plodinami, na které nejsou 
používány pesticidy nebo hnojiva, zároveň však nedochází k tak rozsáhlému omezení 
produkčního potenciálu. Návrh zaměnit „hektary, na něž lze poskytnout podporu za „hektary 
k dispozici“ umožňuje přizpůsobit se místním přírodním okolnostem a dosáhnout prahové 
hodnoty 5 %.

Pozměňovací návrh 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 5 %
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hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, všechny krajinné znaky chráněné 
v rámci příslušných požadavků na řízení 
podniku (Statutory Management 
Requirements – SMR) a požadavků na 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
(Good Agricultural and Environmental 
Conditions – GAEC) podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova],
jakožto i živé ploty, rybníky, příkopy, 
stromy a skupiny stromů, tradiční 
kamenné zídky, pobřežní vegetace,
ochranné pásy včetně travnatých pásů 
i hranic polí, a plochy s plodinami, které 
podporují biologickou rozmanitost, 
kvalitu vody a pohlcování uhlíku včetně 
zalesněných oblastí uvedených v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Odůvodnění

7 % by z produkce vyřadilo v průměru příliš mnoho produktivní půdy. Krajinné znaky, které 
se započítávají do podílu ploch využívaných v ekologickém zájmu, musí být upřesněny. 
Plochy, na kterých se pěstují druhy, které jsou prospěšné pro životní prostředí, by se také 
měly započítávat do podílu ploch využívaných v ekologickém zájmu.

Pozměňovací návrh 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 

1. Pokud zemědělci na své zemědělské 
ploše používají na plochách využívaných 
v ekologickém zájmu jeden ze tří 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí ve smyslu 
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jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

článku 29, zajistí, aby nejméně 5 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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

Podle výše uvedených pozměňovacích návrhů a pokud by členské státy navrhly a Komise 
schválila jiné postupy příznivé pro klima a životní prostředí, opatření založená na plochách 
využívaných v ekologickém zájmu by nebyla povinná nebo by byla jednou z možných 
alternativ.Pokud se členský stát rozhodne zavést plochy využívané v ekologickém zájmu, 
navrhujeme, aby procentní podíl byl nižší. Podíl 7 % se zdá být příliš vysoký a pro zemědělce 
by znamenal značně vysoké další náklady.

Pozměňovací návrh 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 5 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky s trvalými 
kulturami pěstovanými bez zavlažování,
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky, ochranné pásy a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).
Vzhledem k tomu, že je třeba zvýšit výstup, 
aby byly splněny cíle potravinové 
bezpečnosti, nesmí tento požadavek vést 
k ohrožení produkční kapacity 
zemědělských podniků.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 5 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem,
pozemky, které jsou předmětem dohody 
o správě, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. es

Pozměňovací návrh 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 5 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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. en

Odůvodnění

Požadavek týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu by měl být 5 %.
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Pozměňovací návrh 1726
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 10 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy
a polopřírodní stanoviště. Tyto oblasti se 
neorají, neosívají a nehnojí umělými 
hnojivy, ve vhodném období v souladu 
s ochranou biologické rozmanitosti se 
však mohou spásat a sekat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 35 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 7 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
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. en
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Odůvodnění

Měla by být zavedena prahová hodnota 35 hektarů, pod kterou se nevyžaduje plnění 
povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu, aby byli osvobozeni zemědělci 
s malou ornou plochou.

Pozměňovací návrh 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy a plochy 
zemědělce přesahuje 20 hektarů,
zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty
a trvalými kulturami, bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu, jako 
jsou např. pozemky ležící ladem, terasy, 
krajinné znaky jako živé ploty nebo 
kamenné zídky, ochranné pásy, pozemky 
s kulturami, které vážou dusík, půda 
obdělávaná v souladu s postupy šetrnými 
k životnímu prostředí a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1729
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
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podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně
7 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky jako živé 
ploty nebo kamenné zídky, ochranné pásy 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1730
Milan Zver

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra orné půdy zemědělce 
přesahuje 15 hektarů, zemědělci zajistí, 
aby nejméně 7 % hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
v ekologickém zájmu. Mezi plochy 
využívané v ekologickém zájmu patří
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky, ochranné pásy nevyužívané 
k produkci (s výjimkou spásání a sekání), 
a na nichž se nepoužívají hnojiva 
a pesticidy, plochy, na nichž se 
nepoužívají dusíkatá hnojiva, plochy 
s meziplodinami / se zeleným pokryvem, 
plochy s trvalými energetickými 
plodinami, plochy zahrnuté do 
agroenvironmentálních režimů v souladu 
s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. [   ] [rozvoj 
venkova] a přesahující postupy uvedené 
v čl. 29 odst. 1, pokud jde o přínos pro 
klima a životní prostředí, a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. b) bod 
ii).
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Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty pro opatření „diverzifikace plodin“ a „plocha využívaná v ekologickém 
zájmu” by měly být stejné, aby provádění bylo snadnější.

Pozměňovací návrh 1731
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra zemědělské plocha 
způsobilé pro podporu přesahuje 
10 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
7 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
bylo plochou využívanou v ekologickém 
zájmu. Plochy využívané v ekologickém 
zájmu jako např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy
nevyužívané k produkci (s výjimkou 
spásání a sekání), a na nichž se 
nepoužívají hnojiva a pesticidy, plochy na 
nichž se nepoužívají dusíkatá hnojiva, 
plochy s meziplodinami / se zeleným 
pokryvem, plochy s trvalými 
energetickými plodinami, plochy zahrnuté 
do agroenvironmentálních režimů 
v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 
[   ] [rozvoj venkova] a přesahující 
postupy uvedené v čl. 29 odst. 1, pokud jde 
o přínos pro klima a životní prostředí,
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Or. en

Odůvodnění

Do plochy využívané v ekologickém zájmu by měly být zahrnuty další plochy, které mohou 
pomoci dosáhnout cílů, kterými je minimalizace emisí skleníkových plynů a únik dusíku 
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a fosforu do podzemních vod a do vodního prostředí, obnova přirozených hydrologických 
podmínek, vznik mokřad atd. 

Pozměňovací návrh 1732
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Pokud výměra plochy způsobilé pro 
podporu přesahuje 10 hektarů, zemědělci 
zajistí, aby nejméně 7 % hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, bylo plochou využívanou 
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. de

Pozměňovací návrh 1733
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch
porostlých trvalými travními porosty, bylo
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch
porostlých trvalými pastvinami, bylo
využíváno pro ekologické infrastruktury 
včetně prvků krajiny jako jsou např. živé 
ploty, kamenné zídky, pozemky ležící 
ladem, udržované terasy a polopřírodní 
stanoviště. Nemělo by na nich docházet 
k opětovnému osévání, orání či používání 
hnojiv nebo pesticidů. Sklízení, sekání 
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nebo spásání, které nevede ke zhoršování 
povrchu, je dovoleno.Pokud dochází 
k obnově ploch se smíšeným travním 
porostem, pastviny nebo louky, mohou být 
mezi druhy na pastvinách a loukách 
vysazeny vhodné luštěniny pro účely 
spásání nebo sekání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty
a trvalými kulturami, bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu, jako 
jsou např. pozemky ležící ladem, terasy, 
krajinné znaky, ochranné pásy nevyužívané 
k produkci (s výjimkou spásání a sekání), 
a na nichž se nepoužívají hnojiva 
a pesticidy, hranice polí, na nichž se 
nepoužívají postřiky, plochy na nichž se 
nepoužívají dusíkatá hnojiva, 
meziplodiny, plochy osázené trvalými 
energetickými plodinami, izolační pásy 
s predátory škůdců, plochy s kulturami, 
které vážou dusík, plochy zahrnuté do 
agroenvironmentálních režimů v souladu 
s čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. [   ] [rozvoj 
venkova] a zalesněné oblasti uvedené v čl. 
25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Odůvodnění

Definice plochy využívané v ekologickém zájmu by měla být širší než rámec stanovený 
v návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 1735
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy, 
polopřírodní stanoviště a zalesněné oblasti 
uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).
Aby plochy mohly být považovány za 
plochy využívané v ekologickém zájmu, 
nejsou orány, osévány, hnojeny nebo 
postřikovány, mohou však být ve vhodném 
období v souladu s požadavky na ochranu 
biologické rozmanitosti spásány, sklízeny 
nebo sekány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2,. bylo plochou 
využívanou v ekologickém zájmu. Do 
plochy využívané v ekologickém zájmu 
mohou patřit pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty 
a pastvinami, bylo plochou využívanou 
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. fr

Pozměňovací návrh 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2,.s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty 
a trvalými kulturami, bylo plochou 
využívanou 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. en
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Odůvodnění

Trvalé kultury jako sady by se neměly započítávat do požadavku na plochu využívanou 
v ekologickém zájmu.

Pozměňovací návrh 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
příkopy, kultury, které vážou dusík, terasy, 
krajinné znaky, ochranné pásy a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) 
bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1740
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2,.s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, jako např. živé 
ploty, kamenné zídky a archeologická 
naleziště, ochranné pásy a zalesněné 
oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 písm. b) 
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bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 1741
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy, 
plochy oseté kulturami, které nemusí být 
ošetřovány produkty na ochranu zdraví 
rostlin, a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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). Na krajinné znaky, na něž 
nelze poskytnout podporu podle čl. 25 
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odst. 2, nelze poskytnout podporu ani 
nadále, zemědělec je však může využít ke 
splnění tohoto požadavku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1743
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 26 odst. 1, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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. en

Odůvodnění

Požadavek související s plochou využívanou v ekologickém zájmu by se měl 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 byl požadavek na plochu využívanou v ekologickém zájmu 
uplatňován u půdy, kterou v rámci jednoho kalendářního roku využívá více než jeden 
zemědělec.

Pozměňovací návrh 1744
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 1. Zemědělci zajistí, aby byla zachována 
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hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou 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).

přinejmenším stávající plocha využívaná
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), 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1745
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za plochu využívanou v ekologickém 
zájmu lze považovat následující:

 pásy s travním porostem, pásy 
s květinami, dělící pásy na polích, 
zejména pokud mohou být použity na 
výrobu energie v zařízeních na bioplyn 
a biomasu nebo na omezení eroze půdy, 
především na svažujících se místech;

 pásy s potravou pro volně žijící 
živočichy, např. na polích nebo okrajích 
lesa; 

 pobřežní pásy;

 plochy s luštěninami.

Or. de

Pozměňovací návrh 1746
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro plochy využívané v ekologickém 
zájmu platí následující:

 používání minerálních hnojiv 
a chemických produktů na ochranu 
rostlin a je zakázáno; 

 plochy jsou neobchodovatelné a musí se 
nacházet v rámci stejného přirozeně 
ohraničeného regionu;

 plochy se mohou měnit každoročně;

 pěstování luštěnin je povoleno, avšak 
nejvýše na 50 % ploch využívaných 
v ekologickém zájmu;

 orání a osévání je dovoleno pouze do 
15. května a sklizeň musí proběhnout až 
po 15. červenci; 

 pěstování vzácných a ohrožených plodin 
a odrůd je povoleno;

 na polích, jejichž výměra přesahuje 
30 hektarů, se musí plocha využívaná 
v ekologickém zájmu nacházet uvnitř 
pole.

Or. de

Pozměňovací návrh 1747
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za plochu využívanou v ekologickém 
zájmu se považuje následující:

 hektary, na které lze poskytnout 
podporu a které podléhají závazkům 
v rámci určitých agroenvironmentálních 
opatření v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. [   ] [rozvoj venkova];
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 hektary, na které lze poskytnout 
podporu a které jsou součástí ploch, na 
nichž jsou založeny směrnice 92/43/EHS 
nebo směrnice 2009/147/ES;

 hektary, na které lze poskytnout
podporu, pokryté plodinami, které nejsou 
během pěstování hnojeny pomocí dusíku, 
jsou také považovány za plochy využívané 
v ekologickém zájmu.
Povinnost se nevztahuje na:

 zemědělské podniky, ve kterých trvalé 
travní porosty pokrývají více než 50 % 
zemědělské ploch, nebo na

 zemědělské podniky s ornou plochou 
a plochou s trvalými kulturami, jejíž 
celková výměra nedosahuje 15 hektarů.
Pokud tak rozhodně členský stát nebo 
region, může být povinnost stanovená 
v odstavci 1 určena a plněna v rámci 
skupiny a regionu, spíše než na úrovni 
jednotlivých zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od této povinnosti jsou osvobozeny: 
a) půda, na kterou lze uplatňovat platební 
nároky a která je obhospodařována 
v souladu s agroenvironmentálními-
klimatickými opatřeními podle článku 29 
nařízení o EZFRV z roku 2012, nebo 
b) půda, na kterou lze uplatňovat platební 
nároky a která spadá do oblasti 
působnosti směrnice 92/43/EHS nebo 
směrnice 2009/147/ES, nebo 
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 c) půda, na kterou lze uplatňovat platební 
nároky a která není hnojena dusíkatými 
hnojivy, a je tedy také považována za 
plochu využívanou v ekologickém zájmu; 
d) půda, jejíž zemědělskou plochu tvoří 
z více než 50 % trvalé travní plochy, nebo
e) plochy, jejichž celková výměra 
nedosahuje 15 hektarů orné půdy a trvalé 
úrody, nebo
f) zemědělci s parcelami o průměrné 
velikosti 2 hektary a méně.

Or. de

Pozměňovací návrh 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou jakožto alternativu 
zachovávání plochy využívané 
v ekologickém zájmu uplatňovat zásady 
minimálního narušování půdy nebo 
trvalého pokryvu půdy.
Odchylně od výše uvedeného mohou 
členské státy výpočet 3 % provádět na 
základě regionů, spíše než na základě 
zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1750
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci mohou jakožto alternativu 
zachovávání plochy využívané 
v ekologickém zájmu uplatňovat zásady 
minimálního narušování půdy nebo 
trvalého pokryvu půdy.
Odchylně od výše uvedeného, mohou 
členské státy výpočet 3 % provádět na 
základě regionů, spíše než na základě 
zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto plochy mohou také zahrnovat trvalé 
travní porosty a pastviny a oblasti 
s plodinami, které jsou prospěšné pro 
životní prostředí, např. len, konopí, 
vojtěška nebo bílkovinné plodiny. Takové 
plochy však nesmí tvořit více než polovinu 
minimálního procentního podílu, který je 
stanoven v odstavci 1. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plochy využívané v ekologickém zájmu 
mohou také zahrnovat trvalé travní 
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porosty a pastviny a oblasti s plodinami, 
které jsou prospěšné pro životní prostředí, 
např. len, konopí, vojtěška nebo 
bílkovinné plodiny. Takové plochy však 
nesmí tvořit více než polovinu 
minimálního procentního podílu, který je 
stanoven v odstavci 1. 
Některé plochy využívané v ekologickém 
zájmu se na základě svého významu pro 
životní prostředí se upraví tak, aby mohla 
být zohledněna stejná nebo větší plocha 
než ta, kterou tyto plochy skutečně 
pokrývají. Způsob této úpravy je stanoven 
v příloze tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1753
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 32. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že 
všechny krajinné znaky, které jsou 
chráněné v rámci příslušných požadavků 
na řízení podniku (Statutory Management 
Requirements – SMR) a požadavků na 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
(Good Agricultural and Environmental 
Conditions – GAEC) podle článku 29 
nařízení (EU) č. [   ][horizontální 
nařízení] jsou zahrnuty do plochy, na 
kterou lze poskytnout podporu, a počítají 
se do plochy využívané v ekologickém 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1754
Elisabeth Jeggle
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s čl. 32 odst. 2 ve spojení 
s čl. 25 odst.2 si zemědělec může od 
místních orgánů zpětně pronajmout 
zemědělskou plochu, která má vysokou 
přírodní hodnotu a která se v důsledku 
slučování pozemků nebo podobných 
postupů stala součástí veřejného majetku, 
a označit ji za plochu využívanou 
v ekologickém zájmu ve smyslu čl. 32 
odst. 1 za předpokladu, že tato plocha 
splňuje kritéria stanovená v čl. 32 odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Objasnění. Regionům, které mají ve veřejném vlastnictví plochy využívané v ekologickém 
zájmu, které splňuji kritéria stanovená v článku 32, musí být dovoleno tyto plochy pronajímat 
zemědělcům, kteří by ji spravovali a udržovali. Tyto oblasti jsou přiřazeny zemědělci jakožto 
plochy využívané v ekologickém zájmu v souladu s článkem 32.

Pozměňovací návrh 1755
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do ploch ekologické infrastruktury 
spadají zvláštní místní nebo regionální 
postupy pěstování nebo obhospodařování 
půdy, které podporují přechod na systémy 
udržitelného zemědělství a lepší řízení 
s ohledem na životní prostředí, podle 
článků 29, 30 a 31.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1756
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem zvýšení prospěšnosti tohoto 
opatření zemědělci jsou podněcováni 
k tomu, aby přijímaly náležité závazky, 
stanovené hlavy III kapitoly I článku 29 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova]. 
Takové závazky by se měly přizpůsobit 
zvláštnostem příslušné půdy, aby přínos 
pro životní prostředí byl co největší, 
a mohou zahrnovat postupy jako např. 
vytváření sítí propojováním ploch 
využívaných v ekologickém zájmu nebo 
setí osiva, které kombinuje pyl a nektar 
a prospívá opylovačům.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl přínos ploch využívaných v ekologickém zájmu ještě větší, musí se prostřednictvím 
agroenvironmentálních režimů podporovat pozitivní řízení.

Pozměňovací návrh 1757
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud ustanovení platné nájemní 
smlouvy, která byla uzavřena před rokem 
2011, není slučitelné s odstavcem 1 tohoto 
článku, má až do vypršení dané smlouvy 
toto ustanovení přednost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1758
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se členské 
státy mohou rozhodnout, že 
až 3,5 procentního bodu ploch 
využívaných v ekologickém zájmu budou 
provádět na regionální úrovni, aby došlo 
ke vzniku ploch, které k sobě přiléhají..
Plochy a povinnosti zemědělců nebo 
skupiny zemědělců, kteří se podílejí na 
plnění požadavku 3,5 procentního bodu, 
vymezí členské státy. Cílem vymezené 
plochy a závazků je podpořit provádění 
politik Unie, které souvisí s životním 
prostředím, klimatem a biologickou 
rozmanitostí. Tyto povinnosti přesahují 
postupy uvedené v čl. 29 odst. 1 pokud jde 
o prospěšnost pro klima a životní 
prostředí.
Při uplatňování ploch využívaných 
v ekologickém zájmu na regionální úrovni 
členské státy každý rok informují 
zemědělce o úrovni individuálních 
povinností, které souvisí s 3,5% minimem 
ploch využívaných v ekologickém zájmu. 
Úroveň individuální povinnosti se počítá 
na základě plochy, která je spravována na 
regionální úrovni a které se toto 
provádění týká.

Or. en

Pozměňovací návrh 1759
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 může skupina 
zemědělců, kteří společně využívají jasně 
vymezenou souvislou plochu, požádat, aby 
procentní podíl plochy využívané 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
mohl být dodržován na úrovni této 
skupiny a na hektarech, na které lze 
poskytnout podporu, které jsou využívány 
společně. V takových případech členské 
státy každý rok stanoví objektivní kritéria 
a určí, které plochy jsou dotčeny a jaký 
procentní podíl plochy využívané 
v ekologickém zájmu má být zajištěn na 
úrovni jednotlivých zemědělců.

Or. en

Odůvodnění

Poskytne určitou volnost skupinám zemědělců, které využívají půdu společně.

Pozměňovací návrh 1760
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1, prokáže-li 
skupina zemědělců, že společně využívá 
jasně vymezenou plochu (souvislé) půdy, 
mohou členské státy rozhodnout, že 
plocha využívaná v ekologickém zájmu 
uvedená v odstavci 1 bude zajištěna 
v rámci této skupiny zemědělců. 
V takových případech se přinejmenším 
3,5 % plochy využívané v ekologickém 
zájmu nachází na hektarech každého 
jednotlivého zemědělce, na které lze 
poskytnout podporu. Zbývajících 3,5 % se 
může nacházet kdekoli v rámci hektarů, 
na něž lze poskytnout podporu, které jsou 
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využívány společně. Je-li využita tato 
možnost, zemědělci společně zodpovídají 
za to, aby bylo dosaženo procentního 
podílu plochy využívané v ekologickém 
zájmu uvedené v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Poskytne určitou volnost skupinám zemědělců, které využívají svou půdu společně.

Pozměňovací návrh 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od prvního odstavce zajistí 
zemědělci, kteří jsou zapojeni do 
agroenvironmentálních režimů v rámci 
nařízení (EU) č. [   ] [rozvoj venkova , aby 
2 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, bylo plochou 
využívanou 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), jakož i hektary, na které 
lze poskytnout podporu a které podléhají 
závazkům v rámci určitých 
agroenvironmentálních opatření 
v souladu s článkem 29 nařízení (EU) 
č. [   ] [rozvoj venkova], a hektary, na 
které lze poskytnout podporu a které jsou 
součástí ploch, na nichž jsou založeny 
směrnice 92/43/EHS nebo směrnice 
2009/147/ES.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla být v druhém pilíři SZP, nikoli součástí přímých plateb.
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Pozměňovací návrh 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V členském státě nebo na regionální 
úrovni lze snížit procentní podíl uvedený 
v odstavci 1, pokud je v tomto členském 
státě nebo regionu obecné nařízení 
týkající se životního prostředí, které 
přesahuje povinnosti zemědělců 
v ostatních členských státech.
Zemědělcům by mělo být dovoleno 
převádět část povinností uvedených 
v odstavci 1 na jiného zemědělce bez 
převodu pozemku.
Odchylně od odstavce 1 se členské státy 
mohou rozhodnout, že až 5 procentních 
bodů ploch využívaných v ekologickém 
zájmu budou provádět na regionální 
úrovni, aby tyto plochy k sobě přiléhaly.
Členské státy a regiony, které nezahrnuly 
plochy uvedené v odstavci 1 do systému 
identifikace pozemků, mohou tyto prvky 
započítat do procentního podílu 
uvedeného v odstavci 1, aniž by je 
zahrnuli do systému identifikace 
pozemků.

Or. en

Odůvodnění

Toto je nezbytné kvůli větší flexibilitě při provádění ploch využívaných v ekologickém zájmu. 
Tato povinnost by mezi zemědělci měla být obchodovatelná, mělo by být možné provést část 
této povinnosti na národní nebo regionální úrovni a mělo by být možné zohlednit obecné 
iniciativy v oblasti životního prostředí, které přesahují iniciativy zemědělců v ostatních 
členských státech.
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Pozměňovací návrh 1763
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. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na:
– 5 % pro sdružené podniky skupin 
zemědělců, kteří vytvářejí souvislé, 
vzájemně sousedící plochy využívané 
v ekologickém zájmu;
– 1,5 % v členských státech, ve kterých les 
pokrývá přinejmenším 45 % celkové 
rozlohy;
– 1,5 % v členských státech, ve kterých 
zemědělská plocha představuje méně než 
35 % celkové rozlohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1764
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na:
– 5% pro sdružené podniky skupin 
zemědělců, kteří vytvářejí souvislé, 
vzájemně sousedící plochy využívané 
v ekologickém zájmu;
– 1,5 % v členských státech, ve kterých les 
pokrývá přinejmenším 30 % celkové 
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rozlohy;
– 1,5 % v členských státech, ve kterých 
zemědělská plocha představuje méně než 
35 % celkové rozlohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1765
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od výše uvedeného se 
minimální procentní podíl plochy 
využívané v ekologickém zájmu uvedený 
v článku 29 sníží o 2 %, pokud zemědělec 
vytvoří síť ekologických infrastruktur, 
které na jeho půdě slouží jako ekologické 
koridory.

Or. en

Odůvodnění

Stimuluje zemědělce k tomu, aby se společně snažili zlepšit kvalitu životního prostředí 
a biologickou rozmanitost.

Pozměňovací návrh 1766
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na 3 %, pokud skupiny zemědělců vytváří 
souvislé, vzájemně sousedící plochy 
využívané v ekologickém zájmu
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Or. pt

Pozměňovací návrh 1767
Milan Zver

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
přinejmenším na 3,5 %, pokud více než 
50 % půdy členského státu tvoří lesy.

Or. sl

Odůvodnění

Procentní podíl, který má tvořit plocha využívaná v ekologickém zájmu, by měl zohledňovat 
ráz krajiny jednotlivých členských států, zejména podíl povrchu, který tvoří lesy. Vyšší podíl 
lesů by měl vést ke snížení požadovaného procentního podílu. Les je nejvyšší formou plochy 
využívané v ekologickém zájmu, zejména ve Slovinsku, kde se lesní správa vyznačuje svou 
udržitelností. Podíl lesů je objektivní, srovnatelné a ověřitelné kritérium.

Pozměňovací návrh 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na 5 % v případě sdružených podniků 
skupin zemědělců, které vytváří soustavné, 
vzájemně sousedící plochy využívané 
v ekologickém zájmu, a to i u skupin, 
které nejsou oficiální organizací.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 v členských 
státech, ve kterých zemědělská plocha 
tvoří méně než 10 % celkové rozlohy 
členského státu, tato ekologická plocha 
pokrývá 3 % orné půdy zemědělce.

Or. en

Odůvodnění

Podíl celkové plochy půdy, který je využívanou zemědělskou půdou, se v jednotlivých státech 
velmi liší. V některých členských státech jsou krajinné útvary na orné půdě méně obvyklé než 
v jiných státech a v krajině převažují lesy, bažiny a rašeliniště, které samy o sobě přispívají 
k biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské plochy využívané k pěstování 
ovoce a zeleniny nebo na zemědělské 
podniky, jejichž orná půda pokrývá méně 
než 15 hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1771
Diane Dodds
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na plochách svého podniku, na které 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, provádí zemědělci roční plán 
řízení živin. Tento plán tvoří záznamy 
o zemědělském podniku a záznamy o poli, 
které obsahují přinejmenším:

 zprávu o rozboru půdy všech ploch 
podniku, na které lze poskytnout podporu, 
která se vypracovává alespoň každých 3 až 
5 let a kde se každoročně aktualizují 
hodnoty fosforu, draslíku, hořčíku a pH;

 veškeré podrobné informace o všech 
hnojivech v podniku včetně chlévské mrvy 
(čas a místo použití, množství, druh, 
skladování), které zajistí, aby zemědělec 
zvážil možnost použití všech ostatních 
zdrojů živin, než se rozhodne o tom, 
v jakém rozsahu použije hnojiva;

 zemědělci pravidelně provádějí kalibraci 
rozmetadel hnojiv, testy jejich 
rovnoměrnosti pomocí sběrných misek 
a kalibraci rozmetadel chlévské mrvy.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a pravidla týkající se obsahu 
záznamu o zemědělském podniku 
a záznamu o poli, které zemědělci vedou, 
aby dokumentovali a optimalizovali plány 
a používání živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1772
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Za plochy využívané v ekologickém 
zájmu lze považovat následující:

 orná půda a travní porosty 
s rozmanitým výskytem druhů;

 obiloviny s širokými rozestupy mezi 
řadami (min. 20 cm);

 pobřežní pásy min. 10 m široké, na 
kterých se nepoužívají hnojiva či produkty 
na ochranu rostlin;

 travní porosty sekané či spásané 
v pozdním období.

Or. de

Pozměňovací návrh 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na zemědělských plochách uvedených 
v této kapitole je povoleno pěstovat:
a) víceleté energetické plodiny a 
b) bílkovinné plodiny.

Or. de

Pozměňovací návrh 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
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vzácné plodiny, kterým hrozí vymizení 
a které se pěstují na méně než 1 % celkové 
orné plochy členského státu, budou 
definovány jako plocha využívaná 
v ekologickém zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Některé plochy využívané 
v ekologickém zájmu se na základě svého 
významu pro životní prostředí násobí 
koeficientem, aby mohla být zohledněna 
stejná nebo větší plocha než ta, kterou tyto 
plochy skutečně pokrývají. Postup tohoto 
výpočtu je stanoven v příloze IVa.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1776
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za plochu využívanou v ekologickém 
zájmu se považuje následující: bývalé 
zemědělské útvary jako např. pásy 
travního porostu nebo oblasti na ochranu 
vod včetně přilehlých zemědělských 
útvarů, půdy vyňaté z produkce, 
kompenzační plochy, přírodních rezervací 
a veřejných prostranství, která byla 
označena za důležitá pro životní prostředí.
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Or. de

Pozměňovací návrh 1777
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od odstavce 1 se členský stát 
může rozhodnout, že plochu využívanou 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
připraví v rámci přesně vymezené plochy 
skupina zemědělců, za předpokladu že tito 
prokáží, že používají přesně vymezenou 
plochu vzájemně sousedící půdy. 
V takovém případě se min. polovina 
plochy využívané v ekologickém zájmu 
(1,5 % celkové vymezené plochy) nachází 
na ploše každého zemědělce, která je 
způsobilá pro podporu. Zbývajících 1,5 % 
se může nacházet kdekoli na této přesně 
vymezené ploše způsobilé pro podporu, 
kterou skupina zemědělců využívá 
společně. Pokud je uplatňována tato 
možnost, zemědělci společně zodpovídají 
za přípravu požadovaného procentního 
podílu plochy využívané v ekologickém 
zájmu v souladu s článkem 1 ve svém 
podniku a v rámci této přesně vymezené 
plochy.

Or. de

Pozměňovací návrh 1778
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Využívají-li zemědělci alespoň 15 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu, 
k pěstování luštěnin na pastvu a splňují-li 
ustanovení čl. 4 odst. 1 bod ba) „moderní 
systémy udržitelného zemědělství“ nebo 
čl. 4 odst. 1 bod ha) „zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou“, mohou 
případně splňovat požadavky uvedené 
v čl. 32 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1779
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od výše uvedeného se 
minimální procentní podíl uvedený 
v odstavci 1 sníží o 1 %, pokud zemědělec 
provede instalaci zařízení na ochranu 
vody, které brání znečištění vody u zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Stimuluje zemědělce k tomu, aby se společně snažili zvyšovat kvalitu životního prostředí 
a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl snižuje na 5 % pro 
sdružené podniky skupin zemědělců, které 
úřady schválily na základě regionálního 
plánu řízení. Přinejmenším polovina 
(2,5 %) tohoto cíle se uskuteční na úrovni 
zemědělského podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Na plochy využívané v ekologickém 
zájmu, jako jsou např. pozemky ležící 
ladem, terasy, krajinné znaky, ochranné 
pásy a zalesněné oblasti, lze poskytnout 
přímé platby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1782
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zemědělci zavádí ve svém podniku 
plán energetické účinnosti zemědělského 
podniku. Ten se bude skládat 
přinejmenším z následujících prvků:

 detailní a pravidelně aktualizované 
záznamy údajů o dodávkách a spotřebě 
energie na zemědělském podniku a 
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o činnostech, které mají zvýšit 
energetickou účinnost podniku.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a kritéria týkající se obsahu 
plánů energetické účinnosti zemědělského 
podniku, které zemědělci zavádí za účelem 
optimalizace energetické účinnosti 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl sníží na 2 %, pokud 
skupiny zemědělců vytváří souvislé, 
vzájemně sousedící plochy využívané 
v ekologickém zájmu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1784
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Odchylně od výše uvedeného se 
minimální procentní podíl pro plochu 
využívanou v ekologickém zájmu uvedený 
v článku 29 sníží o 1 %, pokud zemědělec 
přijme zvláštní opatření, kterým poskytne 
opylujícímu hmyzu stanoviště s vhodným 
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zdrojem obživy.

Or. en

Odůvodnění

Stimuluje zemědělce k tomu, aby se společně snažili zvyšovat kvalitu životního prostředí 
a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Zemědělci, kteří se rozhodnou dostát 
své povinnosti související s plochou 
využívanou v ekologickém zájmu tak, že se 
stanou součástí skupiny zemědělců 
v souladu s národním nebo regionálním 
plánem řízení, nemohou z této skupiny 
zemědělců odejít a nemohou během 
příslušného roku splnit výše zmíněnou 
povinnost jiným způsobem. Každý 
zemědělec je zodpovědný za splnění 
povinností všech ostatních zemědělců 
v této skupině. Pokud skupina zemědělců 
splní nedostatečným způsobem nebo 
nesplní povinnosti související se 
zachováním plochy využívané 
v ekologickém zájmu, sníží se platba 
uvedená v čl. 29 odst. 1 všem členům této 
skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1786
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Zemědělci ve svém podniku zavádí 
plán řízení půdy pro celý zemědělský 
podnik, ve kterém určí plochy, kde hrozí 
eroze půdy, její zhutňování nebo 
podstatný úbytek organické složky 
v důsledku zemědělské činnosti. 
Zemědělci jsou povinni učinit náležitá 
opatření, aby tato rizika snížili.

Or. en

Pozměňovací návrh 1787
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a kritéria týkající se obsahu 
plánů řízení půdy, aby zajistila efektivní 
využití půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1788
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Odchylně od výše uvedeného se 
minimální procentní podíl uvedený 
v článku 29 sníží o 1 %, pokud byl 
zemědělec vyškolen a zavedl opatření, 
která podporují biologickou rozmanitost 
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nebo zlepšují vodní hospodářství.

Or. en

Odůvodnění

Stimuluje zemědělce k tomu, aby se společně snažili zvýšit kvalitu životního prostředí 
a biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 1789
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku
a doplnit a definovat další druhy ploch 

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku
a aby mohla sestavit seznam plodin, které
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využívaných v ekologickém zájmu, které
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

jsou prospěšné pro životní prostředí, 
uvedený v odst. 1, třetím pododstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odst. 1., druhého pododstavce 
a určit seznam plodin, které jsou 
prospěšné pro životní prostředí, uvedený 
v odst. 1., třetím pododstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 



AM\909521CS.doc 119/168 PE494.487v01-00

CS

lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci, a stanovit pravidla 
týkající se zachování plochy využívané 
v ekologickém zájmu, zejména aby 
zajistila, že pokud klesá uvedený podíl 
ploch využívaných v ekologickém zájmu, 
jsou přijímaná opatření uvedená 
v odstavci 1 tohoto článku, jejichž cílem je 
zachovat podíl těchto ploch, včetně 
individuálních povinností..

Or. en

Pozměňovací návrh 1793
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných
v ekologickém zájmu podle odstavce 1
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, na něž odkazuje odstavec 1 
a 1a tohoto článku, aby stanovila další 
kritéria týkající se druhů ploch uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku, které se 
považují za plochy využívané
v ekologickém zájmu, a aby k druhům 
ploch uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku doplnila další druhy ploch, které lze 
vzít v úvahu při dodržování procentního 
podílu uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1794
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ekologických infrastruktur podle 
odstavce 1 tohoto článku a doplnit 
a definovat další druhy ekologických 
infrastruktur, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1795
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavců 1 a 2 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve
zmíněných odstavcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy a velikost ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu a jejich ekvivalentní hodnoty podle 
odstavce 1 tohoto článku a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které lze vzít 
v úvahu při dodržování procentního podílu 
uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1798
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu a jejich ekvivalentní hodnoty podle 
odstavce 1 tohoto článku a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které lze vzít 
v úvahu při dodržování procentního podílu 
uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1799
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji 
definovat druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu, které lze vzít v úvahu při 
dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 56, 
aby mohla přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu podle 
odstavce 1 tohoto článku a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které lze vzít 
v úvahu při dodržování procentního podílu 
uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1800
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a druhy řízení, které mohou být povoleny,
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1801
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů schválí rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1a. Povinnosti stanovené pro 
vymezenou plochu a plochu spravovanou 
v souladu s povinnostmi uvedenými 
v odstavci 1a schvaluje Komise. Schválení 
obsahuje informace o vlivu na životní 
prostředí a klima, který přesahuje postupy 
uvedené v čl. 29 odst. 1 co do prospěšnosti 
pro klima a životní prostředí. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 a
Plán řízení živin v zemědělském podniku

1. Na plochách svých podniků 
definovaných v čl. 25 odst. 2 zemědělci 
zavádí plán řízení živin, jehož cílem je 
optimalizovat používání chlévské mrvy 
a minerálních hnojiv.
Zemědělci vedou záznamy s detailními 
informacemi o hnojivech, která se 
v zemědělském podniku používají, a se 
zprávou o rozboru půdy.
Plán stanoví jasné cíle optimálního 
použití živin v zemědělském podniku.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající se provedení tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 a
Plán řízení živin

1. Na plochy svého podniku, na které lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
vypracují zemědělci každoročně plán 
řízení živin. Tento plán tvoří záznamy 
o zemědělském podniku a záznamy o poli, 
které obsahují přinejmenším:
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 aktuální zprávu o rozboru půdy pro 
všechny plochy zemědělského podniku, na 
než lze poskytnout podporu,

 rozbor a množství živin veškeré chlévské 
mrvy, která bude v příslušném roce 
v zemědělském podniku používána,

 optimalizační plán, který uvádí 
plánované užití hnojiv a přesný způsob 
jejich aplikace,

 kalibrace rozmetadel a postřikovačů 
a jejich testování pomocí sběrných misek, 
aby byla zajištěna přesná aplikace.
Plán řízení živin se zpracovává na základě 
výše zmíněného rozboru a rovnováhy mezi 
potřebami plodiny a živinami, které 
plodiny čerpají z půdy a hnojiv, 
a obsahuje cíle související s optimálním 
používáním živin a hnojiv a snížením 
vyplavování a odtoku dusíku.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví podrobnější 
podmínky a pravidla týkající se obsahu 
záznamu o zemědělském podniku 
a záznamu o poli, které zemědělci vedou, 
aby dokumentovali a optimalizovali plány 
a používání živin.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření zvyšuje uhlíkovou účinnost, přispívá k účinnému využití živin a snižuje 
vyplavování a odtok dusíku, a to nad rámec ploch, které jsou klasifikovány jako oblasti 
ohrožené dusičnany. Toto by mělo být ekonomicky výhodné pro zemědělce a zlepšit 
environmentální profil podniků.

Pozměňovací návrh 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 a
Plán řízení živin

1. Na plochách svého podniku, na které 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, zavádí zemědělci roční plán řízení 
živin. Tento plán tvoří záznamy 
o zemědělském podniku a záznamy o poli, 
které obsahují přinejmenším:

 zprávu o rozboru půdy všech ploch 
podniku, na které lze poskytnout podporu, 
která je vypracována přinejmenším 
každých 3 až 5 let a kde se každoročně 
aktualizují hodnoty fosforu, draslíku, 
hořčíku a pH.

 veškeré podrobné informace o všech 
hnojivech používaných v podniku včetně 
chlévské mrvy (čas a místo použití, 
množství, druh, skladování), které zajistí, 
že než se zemědělec rozhodne, do jaké 
míry použije hnojiva, zváží možnost 
použití všech ostatních zdrojů živin;
Zemědělci pravidelně provádějí kalibraci 
rozmetadel hnojiv a postřikovačů, testy 
jejich rovnoměrnosti pomocí sběrných 
misek a kalibraci rozmetadel chlévské 
mrvy.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a pravidla týkající se obsahu 
záznamu o zemědělském podniku 
a záznamu o poli, které zemědělci vedou, 
aby dokumentovali a optimalizovali plány 
a používání živin.

Or. en

Pozměňovací návrh 1805
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
V případě dřevnatých plodin zahrnuje 
procentní podíl ploch využívaných 
v ekologickém zájmu také obdělávanou 
plochu, na které jsou plodiny, které 
vykazují dobrou roční úroveň zachycování 
uhlíku a snižují použití vody na minimum 
(oblasti s kapkovou závlahou), omezují 
erozi půdy a zastavují proces 
desertifikace. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1806
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Plán vodního hospodářství

Zemědělci zavádí ve svém podniku plán 
vodního hospodářství zemědělského 
podniku. Tento plán obsahuje:

  určení oblastí, na kterých je vhodné 
zavádět opatření na zadržování vody;

  určení oblastí, na kterých je vhodné 
zavádět opatření pro zmírnění dopadů 
sucha;

 přesné a pravidelné měření a záznamy 
o využívání vody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Plán zvýšení účinnosti zdrojů

1. Na plochách svého podniku, na které 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, zavádí zemědělci plán zvýšení 
účinnosti zdrojů, do kterého patří 
například: a) plán řízení živin 
v zemědělském podniku, který může 
zahrnovat použití meziplodin, plodin, 
které vážou dusík, hnojiva, plán 
optimálního používání chlévské mrvy 
nebo získání živin z chlévské mrvy, b) 
účast v programu na snížení používání 
antibiotik, c) účast v programu na snížení 
používání chemických produktů na 
ochranu plodin, d) plán energetické 
účinnosti včetně opatření, která snižují 
používání (fosilních) paliv nebo vyrábí 
obnovitelnou energii.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32a
Obecná pravidla ekologických plateb –
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chovatelské podniky nevyužívající půdu
Zemědělci, kteří chovají skot nebo ovce 
a nevyužívají přitom půdu, zajistí, aby 
alespoň 50 % jejich krmiva a pícnin 
pocházelo z podniků, které se nacházejí 
blízko jejich chovných zařízení, a také aby 
byl v podniku zaveden plán zpracovávání 
chlévské mrvy a kejdy, který odpovídá 
druhu a počtu chovaných zvířat.

Or. es

Odůvodnění

Opatření, které se zaměřuje na chovatelské podniky, které nevyužívají žádnou půdní základnu.

Pozměňovací návrh 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32b
Plán energetické účinnosti podniku

1. Zemědělci každoročně provádí 
nezávislý audit využití všech energií 
a paliv ve svém podniku a sestavují plán 
energetické účinnosti zemědělského 
podniku, aby optimalizovali účinné využití 
všech energií a paliv v podniku. Tento 
plán se skládá ze záznamu o zemědělském 
podniku včetně cílů souvisejícími se 
snížením spotřeby energie a paliv 
a obsahuje alespoň jednu z následujících 
částí:

 detailní a aktuální záznamy 
o dodávkách energie v zemědělském 
podniku a 

 spotřebě paliva;

 plán optimalizace energetické účinnosti 
a izolace všech stávajících a nových 
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budov, zařízení a strojů v podniku, včetně 
inteligentních měřících přístrojů 
a termostatů pro spotřebu elektřiny, plynu 
a teplé vody a dalších zařízení, které 
zvyšují energetickou účinnost, např. 
úsporné osvětlení, chladící systémy 
a automatické systémy na ovládání 
osvětlení;
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví podrobnější 
podmínky a pravidla týkající se obsahu 
plánů energetické účinnosti zemědělského 
podniku, které zemědělci provádí, aby 
optimalizovali užití energie a snížili 
využívání fosilních paliv na minimum..

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření, spíše než zvláštní agroenvironmentální opatření, zvyšuje uhlíkovou 
a energetickou účinnost a zmírňuje dopady na klima, jelikož je založeno na účasti velkého 
počtu zemědělských podniků. Toto by mělo být ekonomicky výhodné pro zemědělce a zlepšit 
environmentální profil podniků.

Pozměňovací návrh 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32b
Plán energetické účinnosti podniku

1. Zemědělci zavádí ve svém podniku plán 
energetické účinnosti zemědělského 
podniku. Ten se bude skládat 
přinejmenším z následujících prvků:

 detailní a pravidelně aktualizované 
záznamy o dodávkách energie 
v zemědělském podniku a 
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 spotřeba a kroky ke zvýšení energetické 
účinnosti jejich zemědělského podniku.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a kritéria týkající se obsahu 
plánů energetické účinnosti zemědělského 
podniku, které zemědělci provádí za 
účelem optimalizace energetické účinnosti 
podniku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32b
Akční plán pro biologickou rozmanitost

1. Na plochách svého podniku, na které 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, zavádí zemědělci akční plán pro 
biologickou rozmanitost. Tento plán 
stanoví druhy v zemědělském podniku 
a druhy, jejichž výskyt se snižuje, 
a stanoviště, která budou cíleně 
poskytnuta těmto ubývajícím druhům.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Návrh nařízení
Článek 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32b
Zimní pokryv půdy

1. Zemědělci, kteří mají méně než 
20 hektarů, na které lze poskytnout 
podporu podle článku 25 odst. 2, udržují 
během zimy dočasný pokryv v souladu 
s následujícími podmínkami:

 zemědělec musí být schopen určit číslo 
mapy, způsob pěstování a oseté zelené 
plochy;
Pro účely tohoto článku je možné 
zohlednit také neživý mulč nebo zbytkový 
pokryv.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající se uplatňování požadavků 
uvedených v toto článku a časového 
období, kdy má být dočasný pokryv 
proveden.

Or. en

Pozměňovací návrh 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Návrh nařízení
Článek 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32c
Plány řízení půdy

1. Zemědělci zavedou ve svém podniku 
plán řízení půdy pro celý zemědělský 
podnik, ve kterém určí plochy, kde hrozí 
eroze půdy, její zhutňování nebo 
podstatný úbytek organické složky 
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v důsledku zemědělské činnosti. 
Zemědělci jsou povinni učinit náležitá 
opatření, aby tato rizika snížili.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví konkrétní 
definice a kritéria týkající se obsahu 
plánů řízení půdy, aby zajistila efektivní 
využití půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Návrh nařízení
Článek 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32c
Zimní pokryv půdy

1. Zemědělci zajistí, aby hektary, na které 
lze poskytnout podporu v souladu s čl. 25 
odst. 2 a které by jinak zůstaly během zimy 
holé, byly pokryty dočasným rostlinným 
pokryvem v souladu s následujícími 
podmínkami:

 Pokryv půdy může zahrnovat trávy, 
přírodní vegetaci, malá zrna 
a meziplodiny, luštěniny a brukvovité 
rostliny, jetel a strniště,

 prvky obhospodařovávání půdy 
a krajinné znaky, které jsou ponechány 
holé, jsou zahrnuty do pokryvu půdy, 
pokud jsou slučitelné s cíli, které sledují 
agroenvironmentálně-klimatická opatření 
přijatá v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova],

 Půda je pokryta po dobu, kterou určí 
členský stát podle druhu půdy 
a klimatických podmínek, a pokryv půdy 
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je odstraněn ve vhodnou dobu, jak stanoví 
členský stát, aby byla zajištěna co největší 
prospěšnost pro životní prostředí a klima 
v souladu s pododstavcem 2.
Venkovní zelinářství, školky rostlin a lesní 
půda jsou z požadavků týkajících se 
pokryvů půdy vyňaty.
2. Členské státy, které tento článek 
uplatňují, určí termíny pro vytvoření 
a odstranění pokryvu půdy s ohledem na 
klimatické podmínky a druh půdy. 
Členské státy včas oznámí příslušné 
termíny Komisi.
3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví podrobnější 
podmínky a pravidla týkající se požadavků 
na pokryv půdy uvedených v odstavci 1, 
včetně zvláštních pravidel týkajících se 
plodin, které jsou sklízeny v pozdním 
období.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření prospěje zejména půdním živinám a ukládání CO2 v půdě. Je důležité, aby 
členské státy na základě specifických podmínek určily, které termíny jsou nejvhodnější pro 
provedení a odstranění pokryvu.

Pozměňovací návrh 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32c
Plán na zlepšení vodního hospodářství
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1. Zemědělci přijmou opatření na 
zachování vodních zdrojů, např. 
prostřednictvím zachycování 
a uskladňování dešťové vody, 
závlahových metod s nižší spotřebou vody 
nebo přesného zemědělství. Zemědělci 
budou muset měřit spotřebu vody 
v zemědělském podniku a výrazně zvýšit 
účinnost vodního hospodářství.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32c
Obdělávání půdy s minimální orbou, 

bezorebné obdělávání a setí do nezorané 
půdy

1. Zemědělci zajistí, aby se nejméně 20 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, oralo minimálně, nebo 
aby se obdělávalo bezorebně a osévalo 
nezorané, aby byla půda co nejméně 
narušována. Zemědělec musí vést 
podrobné záznamy včetně záznamů 
o osetých plodinách, čísle mapy pozemku 
a použitých metodách výsadby.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 32 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32d
Akční plán pro biologickou rozmanitost

1. Na plochách svého podniku, na které 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 
odst. 2, zavádí zemědělci akční plán pro 
biologickou rozmanitost. Tento plán 
stanoví druhy v zemědělském podniku 
a druhy, jejichž výskyt se snižuje, 
a stanoviště, která budou cíleně 
poskytnuta těmto ubývajícím druhům.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1818
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 32 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32d
Sledování a podávání zpráv

1. Zemědělci, kteří se rozhodnou provést 
jedno nebo více ekologických opatření 
v souladu s články 32a nový až 32c nový, 
musí sledovat pokrok ve srovnání se 
stavem v roce 2014.
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2. Členské státy, které se rozhodnou 
provést jedno nebo více ekologických 
opatření v souladu s články 32a nový až 
32c nový, musí sledovat pokrok ve 
srovnání se základní hodnotou v roce 
2014 a podávat každý druhý rok Komisi 
zprávu o provádění a výsledcích 
ekologických opatření v tomto členském 
státě.
3. Komise na základě zpráv členských 
států a na základě vlastních zjištění každý 
druhů rok předloží analýzu o provedení 
a výsledcích ekologických opatření 
v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 32 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32e
Vodní hospodářství

1. V členských státech, ve kterých je 
závlaha podstatnou součástí zemědělské 
produkce, přijmou zemědělci opatření na 
zachování vodních zdrojů.
Toto vyžaduje měření vody, která byla 
v zemědělském podniku spotřebována na 
zavlažování, a přijetí plánů na ochranu 
vod a zavedení plánů účinného využívání 
vod, případně včetně zachycení 
a skladování dešťové vody.
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, kterými stanoví pravidla 
týkající provedení tohoto opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Finanční ustanovení

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.
2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.
3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla být v druhém pilíři SZP a neměla by být součástí přímých plateb.

Pozměňovací návrh 1821
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Finanční ustanovení

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.
2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.
3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu životního prostředí je třeba uplatňovat přístup založený na diferenciaci regionů 
a opatření, nikoli na plošném vyjmutí polí z pěstování. Proto by se agroenvironmentální 
opatření měla zaměřit na druhý pilíř. Tento článek by výrazně snížil konkurenceschopnost 
zemědělských podniků a omezil možnosti, kterými mohou zemědělci výrazně pomoci v boji 
proti světovému nedostatku potravin. V regionech s klesajícím počtem hospodářských zvířat 
nemají travní porosty alternativní využití.

Pozměňovací návrh 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 vypouští se
Finanční ustanovení

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.
2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.
3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická složka by měla být v druhém pilíři SZP, nikoli součástí přímých plateb.

Pozměňovací návrh 1823
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 33 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční ustanovení Prováděcí ustanovení

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1824
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1825
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1826
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 10 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 10 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. de

Pozměňovací návrh 1828
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 10 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. it

Pozměňovací návrh 1829
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 10 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
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II. II.

Or. en

Pozměňovací návrh 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy až 10 %
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že částka věnovaná na tuto část by měla být co nejmenší, a navrhujeme, že by 
neměla být vyšší než 10 %.

Pozměňovací návrh 1831
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 15 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze II 
během prvních dvou let provádění tohoto 
nařízení a 30 % v následujících letech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1832
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 15 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II, čímž se zvětšuje rozmezí, o které lze 
zvýšit procentní podíl podpory vázané na 
produkci.

Or. es

Pozměňovací návrh 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 15 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ekologické platby se poskytují všem zemědělcům v daném regionu 
jednotně a nejsou zaváděny postupně, vymezit 30 % prostředků vnitrostátních přímých plateb 
na ekologické platby je příliš mnoho.

Pozměňovací návrh 1834
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 20 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 20 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. es

Pozměňovací návrh 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia 
i Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 20 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. es

Odůvodnění

Návrh na snížení procentního podílu vnitrostátních prostředků, které se mají použit na 
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ekologických či ekologizačních plateb, z 30 % na 20 %.  

Pozměňovací návrh 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy alespoň 20 %
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování zvýšené ekologizace 
SZP prostřednictvím posílených 
agroenvironmentálních režimů z nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova] použijí 
členské státy 20 % ročního vnitrostátní 
stropu stanoveného v příloze II na podporu 
agroenvironmentálních a klimatických 
opatření v Unii, v rámci programů rozvoje 
venkova, které jsou financovány v rámci 
EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]

Or. en

Odůvodnění

Ekologická opatření jsou lépe dosažitelná v rámci druhého pilíře SZP.
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Pozměňovací návrh 1839
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 25 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 1840
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy v roce 2014
minimálně 20 % ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II, ale do 
roku 2020 zvýší tuto částku na 50 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole mohou členské státy použít až
30 % ročního vnitrostátní stropu 
stanoveného v příloze II.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1842
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy až 30 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. bg

Pozměňovací návrh 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole podmíní členské státy 30 %
základní platby souladem s Hlavou III 
Kapitolou 2 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Základem pro financování v rámci 
této kapitoly by měl být průměr přímých 
plateb členského státu, jakožto referenční 
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hodnota, aby se zajistilo, že platba určená 
na zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí je pro každý členský 
stát stejná.

 Or. de

Pozměňovací návrh 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Základem pro platby v rámci této 
kapitoly by měl být průměr přímých plateb 
členského státu, jakožto referenční 
hodnota, aby se zajistilo, že platba určená 
na zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí je pro každý členský 
stát stejná.

Or. de

Pozměňovací návrh 1846
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud zemědělec nedodrží povinnosti 
uvedené v článku 30, 31 a 32, může mu 
být uložena sankce, která nepřevyšuje 
skutečnou ekologickou platbu, která mu 
byla poskytnuta.

Or. en

Odůvodnění

Sankce za nedodržení ekologických opatření by měly být omezeny na skutečnou platbu, která 
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byla zemědělci poskytnuta.

Pozměňovací návrh 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1849
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1850
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1851
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

vypouští se
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Or. es

Odůvodnění

Podle tohoto návrhu se ekologické platby počítají jednotlivě, což neumožňuje jejich 
regionalizaci.

Pozměňovací návrh 1853
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného 
v souladu s čl. 20 odst. 2 stropem 
stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

2. Členské státy uplatní platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 1854
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 

2. Členské státy mohou použít platbu 
uvedenou v této kapitole na vnitrostátní 
nebo, při uplatňování článku 20, na 
regionální úrovni. Při uplatňování na 
regionální úrovni použijí členské státy 
v každém regionu podíl stropu stanoveného 
podle odstavce 3. Pro každý region se tento 
podíl vypočítá vydělením příslušného 
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regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1855
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

2. Členské státy mohou použít platbu 
uvedenou v této kapitole na vnitrostátní 
nebo, při uplatňování článku 20, na 
regionální úrovni. Při uplatňování na 
regionální úrovni použijí členské státy 
v každém regionu podíl stropu stanoveného 
podle odstavce 3. Pro každý region se tento 
podíl vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1856
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 

2. Členské státy mohou použít platbu 
uvedenou v této kapitole na vnitrostátní 
úrovni nebo, při uplatňování článku 20 
může členský stát použít platbu na 
regionální úrovni. Při uplatňování na 
regionální úrovni použijí členské státy 
v každém regionu podíl stropu stanoveného 
podle odstavce 3. Pro každý region se tento 
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regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

podíl vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1857
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 
v této kapitole na vnitrostátní úrovni nebo, 
při uplatňování článku 20 může členský 
stát použít platbu na regionální úrovni. Při 
uplatňování na regionální úrovni použijí 
členské státy v každém regionu podíl 
stropu stanoveného podle odstavce 3. Pro 
každý region se tento podíl vypočítá 
vydělením příslušného regionálního stropu 
stanoveného v souladu s čl. 20 odst. 2 
stropem stanoveným podle čl. 19 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech je zemědělská politika převedena na regionální úroveň, proto je 
nutné, aby se o jakýchkoli případných ekologických plateb rozhodovalo na úrovni, která je 
z administrativního hlediska nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy použijí platbu uvedenou 2. Členské státy uplatní platbu uvedenou 
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v této kapitole na vnitrostátní nebo, při 
uplatňování článku 20, na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

v této kapitole na vnitrostátní úrovni.
Pokud se uplatňuje článek 20, členské 
státy mohou uplatnit platbu na regionální 
úrovni. Při uplatňování na regionální 
úrovni použijí členské státy v každém 
regionu podíl stropu stanoveného podle 
odstavce 3. Pro každý region se tento podíl 
vypočítá vydělením příslušného 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s čl. 20 odst. 2 stropem stanoveným podle 
čl. 19 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Finanční prostředky nepřidělené po 
uplatnění článku 33 se v rámci daného 
členského státu přesunou do opatření na 
rozvoj venkova v rámci EZFRV, která 
jsou zaměřená na zemědělce či skupiny 
zemědělců, v souladu s článkem 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 1860
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 

vypouští se
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2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1861
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby každoročně stanovila 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly.

Or. de

Odůvodnění

Nastavení horního limitu platby určené na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní 
prostředí není zcela čistě technické rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 1862
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro platbu podle této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 
odst. 2.

3. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající opatření k čl. 29 odst. 5 této 
kapitoly. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 
odst. 2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli snížení nebo sankce uložené za 
nedodržování ustanovení stanovených 
v tomto článku a v článcích 30, 31 a 32 
zůstávají v členských státech a regionech, 
v nichž vznikly.

Or. en

Odůvodnění

Sankce uložené za nedodržování ustanovení, která souvisejí s ekologizací, by neměly 
v žádném případě vést ke snížení finančního krytí členského státu nebo regionu.

Pozměňovací návrh 1864
Diane Dodds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakékoli snížení nebo sankce uložené 
za nedodržování ustanovení stanovených 
v tomto článku a v článcích 30, 31 a 32 
zůstávají v členských státech a regionech, 
v nichž vznikly.

Or. en

Pozměňovací návrh 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakékoli finanční prostředky, plynoucí 
ze snížení základní platby nebo ze sankcí 
za nedodržování pravidel, v souladu 
s touto kapitolou a kapitolami 30, 31 a 32, 
zůstávají v členských státech a regionech, 
v nichž vznikly. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Nevyužité prostředky vnitrostátního 
stropu členského státu, které byly určené 
na financování plateb uvedených v této 
kapitole, zůstávají v členském státě a jsou 
použity na agroenvironmentálně-
klimatická opatření v souladu s nařízením 
EZFRV z roku 2012. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33a
Zvláštní platba na podporu inteligentního 

růstu
Obecná pravidla
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1. Členské státy poskytnou zemědělcům 
podporu v souladu s podmínkami 
stanovenými v této kapitole, pokud jsou 
splněna ustanovení článku 9.
2. Členské státy stanoví požadavky, které 
mají případní příjemci splňovat.
3. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
2, tato podpora je zaměřena na zemědělce, 
kteří prodejem zemědělských produktů 
získávají větší procentní podíl příjmů než 
ze zisků z jakékoli jiné hospodářské 
činnosti.
4. Pro uplatnění této kapitoly mohou 
členské státy použít definice stanovené 
jejich příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy, které jsou v současné době 
používány při udělování zvláštních druhů 
podpory.
5. Členské státy zvýší hodnotu základních 
platebních nároků až o 50 % zemědělcům, 
kteří splňují podmínky stanovené 
členskými státy v souladu s touto 
kapitolou, přičemž je zohledněn strop 
uvedený v článku 33b.

Or. es

Pozměňovací návrh 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33b
Finanční ustanovení

1. Na financování platby uvedené 
v článku 33a použijí členské státy 10 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Platby určené pro oblasti s přírodními omezeními by se měly řešit výhradně v druhém pilíři.

Pozměňovací návrh 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na oblasti s přírodními omezeními vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout platbu 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

1. Členské státy poskytnou platbu 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

Or. fr

Pozměňovací návrh 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout platbu
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

1. Platba je poskytnuta zemědělcům, kteří 
mají nárok na platbu v režimu základní 
platby podle kapitoly 1 a jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

Or. fr

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být povinné, aby se tak podpořilo sblížení těchto oblastí s oblastmi bez 
přírodních omezení a zajistila spravedlivá soutěž mezi zemědělskými regiony a vyvážený 
územní rozvoj.
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Pozměňovací návrh 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout platbu 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

1. Členské státy a oprávněné regiony
mohou poskytnout platbu zemědělcům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1 a jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

Or. es

Odůvodnění

Je důležité mít na paměti, že v některých členských státech mají regiony plnou moc 
k rozdělování plateb, a že nařízení EU nemůže tuto skutečnost ignorovat, má-li být dodržena 
zásada subsidiarity.

Pozměňovací návrh 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout platbu 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

1. Členské státy mohou poskytnout platbu 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1 
a jejichž zemědělské podniky se plně nebo 
částečně nacházejí v oblastech s přírodními 
omezeními, v oblastech sítě 
NATURA 2000 určených členskými státy 
v souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [rozvoj venkova] a čl. 4 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
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rostlin.

Or. es

Pozměňovací návrh 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 
alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, o omezení 
platby na některé z oblastí uvedených v čl. 
33 odst. 1 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Členské státy poskytnou platbu podle 
odstavce 1 na všechny oblasti, které spadají 
do oblasti působnosti uvedeného odstavce, 
nebo alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, o omezení 
platby na některé z oblastí uvedených v čl. 
33 odst. 1 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

Or. fr

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být povinné, aby se tak podpořilo sblížení těchto oblastí s oblastmi bez 
přírodních omezení a zajistila spravedlivá soutěž mezi zemědělskými regiony a vyvážený 
územní rozvoj.

Pozměňovací návrh 1877
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 
alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, o omezení 

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti nacházející se v zónách, 
které spadají do oblasti působnosti 
uvedeného odstavce, nebo alternativně a na 
základě objektivních a nediskriminačních 
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platby na některé z oblastí uvedených v čl. 
33 odst. 1 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

kritérií, o omezení platby na část těchto 
zón uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova] nebo na 
určité druhy oblastí nacházejících se 
v těchto zónách..

Or. fr

Pozměňovací návrh 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 
alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, o omezení 
platby na některé z oblastí uvedených v čl. 
33 odst. 1 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 
alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, na některé 
z oblastí uvedených v čl. 33 odst. 1 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova].

Or. fr

Pozměňovací návrh 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
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nachází v oblastech, u nichž členské státy
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

nachází v oblastech, kterým členské státy
poskytnou platbu v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku, a musí být vyplacena po 
aktivaci platebních nároků na tyto hektary, 
jejichž držitelem je dotyčný zemědělec.

Or. fr

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být povinné, aby se tak podpořilo sblížení těchto oblastí s oblastmi bez 
přírodních omezení a zajistila spravedlivá soutěž mezi zemědělskými regiony a vyvážený 
územní rozvoj.

Pozměňovací návrh 1880
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, lineární snížení podle 
článku 7 a veškerá snížení a vyloučení 
uložená podle článku 65 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], poskytne se 
platba uvedená v odstavci 1 každoročně na 
hektar, na který lze poskytnout podporu 
a který se nachází v oblastech, u nichž 
členské státy rozhodly o poskytnutí platby 
v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, 
a musí být vyplacena po aktivaci 
platebních nároků na tyto hektary, jejichž 
držitelem je dotyčný zemědělec.

Or. en

Pozměňovací návrh 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford



AM\909521CS.doc 167/168 PE494.487v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně a postupně klesající 
modulace, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

Or. en

Pozměňovací návrh 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, na něž lze poskytnout 
podporu, které se nacházejí v těchto 
oblastech s přírodními omezeními, jejichž 
držitelem je dotyčný zemědělec.
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Or. es

Pozměňovací návrh 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, jejichž držitelem je dotyčný 
zemědělec.

3. Aniž je dotčen odstavec 2 a uplatňování 
finanční kázně, postupné snižování 
a omezení, lineární snížení podle článku 7 
a veškerá snížení a vyloučení uložená 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytne se platba 
uvedená v odstavci 1 každoročně na hektar, 
na který lze poskytnout podporu a který se 
nachází v oblastech, u nichž členské státy 
rozhodly o poskytnutí platby v souladu 
s odstavcem 2 tohoto článku, a musí být 
vyplacena po aktivaci platebních nároků na 
tyto hektary, na něž lze poskytnout 
podporu, které se nacházejí v těchto 
oblastech s přírodními omezeními, jejichž 
držitelem je dotyčný zemědělec.

Or. es


