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Pozměňovací návrh 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platba na hektar uvedená v odstavci 1 se 
vypočítá vydělením částky vyplývající z 
použití článku 35 počtem způsobilých 
hektarů ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 
1, které se nacházejí v oblastech, u nichž
členské státy rozhodly o poskytnutí platby 
v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

4. Platba na hektar uvedená v odstavci 1 se 
vypočítá vydělením částky vyplývající z 
použití článku 35 počtem způsobilých 
hektarů ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 
1, které se nacházejí v oblastech, na které
členské státy poskytují platby v souladu s 
odstavcem 2 tohoto článku.

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 1885
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Platba na hektar uvedená v odstavci 1 se 
vypočítá vydělením částky vyplývající z 
použití článku 35 počtem způsobilých 
hektarů ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 
1, které se nacházejí v oblastech, u nichž 
členské státy rozhodly o poskytnutí platby 
v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

4. Platba na hektar uvedená v odstavci 1 se 
vypočítá vydělením částky vyplývající z 
použití článku 35 počtem způsobilých 
hektarů ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 
1, u nichž členské státy rozhodly o 
poskytnutí platby v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1886
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou na základě 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
upravit částku placenou na hektar.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1887
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že uplatní první pododstavec, 
mohou členské státy stanovit maximální 
počet hektarů na zemědělský podnik, které 
připadají v úvahu pro platbu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1888
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou uplatnit platbu 
uvedenou v této kapitole na regionální
úrovni za podmínek stanovených v tomto 
odstavci.

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou uplatnit platbu 
uvedenou v této kapitole na regionální 
úrovni za podmínek stanovených v tomto 
odstavci.

Členské státy uplatní platbu uvedenou v 
této kapitole na regionální úrovni za 
podmínek stanovených v tomto odstavci.

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 1890
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou uplatnit platbu 
uvedenou v této kapitole na regionální 
úrovni za podmínek stanovených v tomto 
odstavci.

V případě uplatnění článku 20 mohou
členské státy uplatnit platbu uvedenou v 
této kapitole na regionální úrovni za 
podmínek stanovených v tomto odstavci.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje uplatňování na regionální úrovni v souladu s článkem 
20.

Pozměňovací návrh 1891
Maria do Céu Patrão Neves



PE494.491v01-00 6/173 AM\909525CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení a agronomické 
podmínky, a doloží, že uvedená platba 
doplňuje platby podle článku 33 nařízení 
(EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. pt

Pozměňovací návrh 1892
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení a agronomické 
podmínky.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení a agronomické 

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních a 
nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení, demografická a
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podmínky. socioekonomická charakteristika a
agronomické podmínky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1894
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát rozdělí vnitrostátní strop 
uvedený v čl. 35 odst. 1 mezi regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1895
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na regionální úrovni se vypočítá 
vydělením regionálního stropu 
vypočteného v souladu s třetím 
pododstavcem počtem způsobilých 
hektarů ohlášených v souladu s čl. 26 
odst. 1, které se nacházejí v oblastech, u 
nichž členské státy rozhodly o poskytnutí 
platby v souladu s odstavcem 2 tohoto 
článku.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na regionální úrovni se vypočítá 
vydělením regionálního stropu 
vypočteného v souladu s třetím 
pododstavcem počtem způsobilých hektarů
ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 1, které 
se nacházejí v oblastech, u nichž členské 
státy rozhodly o poskytnutí platby v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Platba na regionální úrovni se vypočítá 
vydělením regionálního stropu 
vypočteného v souladu s třetím 
pododstavcem počtem způsobilých hektarů 
ohlášených v souladu s čl. 26 odst. 1, které 
se nacházejí v oblastech, na které členské 
státy poskytují platby v souladu s 
odstavcem 2 tohoto článku.

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 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34a
Soulad

Členské státy zajistí soulad mezi výše 
uvedenými opatřeními a opatřeními 
druhého pilíře, zvláště co se týče opatření 
za účelem snížení nerovností ovlivňujících 
regiony s přírodními omezeními.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Finanční ustanovení

1. Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.
Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí s účinkem od 
1. ledna 2017.
2. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, stanoví Komise 
každoročně prostřednictvím prováděcích 
aktů odpovídající strop pro tuto platbu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. de

Pozměňovací návrh 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 vypouští se
Finanční ustanovení

1. Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu 
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stanoveného v příloze II.
Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí s účinkem od 
1. ledna 2017.
2. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, stanoví Komise 
každoročně prostřednictvím prováděcích 
aktů odpovídající strop pro tuto platbu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Platby na oblasti s přírodními omezeními by měly být omezeny pouze na pilíř.

Pozměňovací návrh 1900
Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Členské státy nebo, v případě uplatnění 
článku 20, regiony mohou do 1. srpna 
2013 rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. de

Pozměňovací návrh 1901
Marc Tarabella
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. fr

Odůvodnění

Podpora znevýhodněným oblastem za období 2007–2013 činila celkem 12,6 miliard EUR. 
Zdvojnásobení navrhovaného rozpočtu, na 10 % z vnitrostátních rozpočtů, tj. 31,7 miliard 
EUR, by představovalo podstatný posun v podpoře znevýhodněných oblastí nebo oblastí 
s přírodními omezeními.

Pozměňovací návrh 1902
Rareş-Lucian Niculescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 5 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 34 použijí až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1903
Hans-Peter Mayer

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

2. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, stanoví Komise 
každoročně prostřednictvím prováděcích 
aktů odpovídající strop pro tuto platbu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

2. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, bude Komise v souladu 
s článkem 55 zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, prostřednictvím 
kterých každoročně stanoví odpovídající 
strop pro tuto platbu.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení stropu pro platby pro oblasti s přírodními omezeními není čistě technické 
rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 1904
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a nové 
účastníky

Or. en

Pozměňovací návrh 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a nové 
účastníky
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Or. en

Pozměňovací návrh 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a nové 
zemědělce

Or. fr

Pozměňovací návrh 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a nové 
zemědělce

Or. fr

Pozměňovací návrh 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a ženy 
v zemědělském odvětví

Or. it
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Odůvodnění

Ženy v zemědělském odvětví by měly být podporovány a povzbuzovány, zvláště pak 
v případech, kdy mají vedle zemědělské práce i rodinné povinnosti. Finanční podpora by měla 
být poskytována bez ohledu na věk.

Pozměňovací návrh 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro mladé zemědělce a podpora 
rovných práv pro pracující ženy ve 
venkovských oblastech

Or. es

Pozměňovací návrh 1910
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby pro mladé zemědělce Platby pro nové zemědělce

Or. fr

Pozměňovací návrh 1911
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 

1. Členské státy nebo regiony mohou 
poskytnout roční platbu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
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kapitoly 1. režimu základní platby podle kapitoly 1.
Případně mohou členské státy nebo 
regiony rozhodnout, že tento režim rozšíří 
na všechny zemědělce, kteří zahájili 
zemědělskou činnost během pěti let, které 
předcházely obdržení platby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1912
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům.  Tato platba 
by měla být povinná pro ty členské státy, 
které nepodnikají opatření na pomoc 
mladým zemědělcům podle nařízení (EU) 
č. [...] [rozvoj venkova].

Or. fr

Pozměňovací návrh 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1. Případně mohou členské 
státy rozhodnout, že tento režim rozšíří na 
všechny zemědělce, kteří zahájili 
zemědělskou činnost během posledních 
pěti let. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1914
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy nebo regiony mohou 
poskytnout roční platbu mladým 
zemědělcům nebo novým účastníkům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost poskytovat granty novým účastníkům v zemědělském 
odvětví a nejen mladým zemědělcům. Starší noví účastníci mají často značné zkušenosti mimo 
oblast zemědělství a jejich zájem zapojit se do tohoto odvětví by měl být podporován stejně 
jako jsou podporováni mladí zemědělci.

Pozměňovací návrh 1915
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy nebo regiony mohou 
poskytnout roční platbu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu jednotné platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Odůvodnění

Režim pro mladé zemědělce by měl být pro členské státy dobrovolný.

Pozměňovací návrh 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.
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Or. en

Odůvodnění

Opatření druhého pilíře týkající se mladých zemědělců jsou účinnějším způsobem, jak 
podpořit a povzbudit nové účastníky, a proto by mělo být provádění opatření prvního pilíře 
pro členské státy dobrovolné.

Pozměňovací návrh 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Odůvodnění

Režim pro mladé zemědělce by měl být pro členské státy dobrovolný.

Pozměňovací návrh 1920
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1921
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1922
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být pro členské státy nepovinné, a to na základě skutečnosti, že existují 
různé politické možnosti, prostřednictví kterých se dá pomoct mladým zemědělcům vybudovat 
si pozici.

Pozměňovací návrh 1923
Christofer Fjellner

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

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1924
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy, které neposkytují 
tematický podprogram pro mladé 
zemědělce podle článku 8 nařízení (EU) č. 
[...] [rozvoj venkova] s maximálními 
mírami podpory navýšenými v souladu 
s přílohou 1 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj 
venkova], poskytnou roční platbu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1925
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy, které neposkytují 
tematický podprogram pro mladé 
zemědělce podle článku 8 nařízení (EU) č. 
[...] [rozvoj venkova] s maximálními 
mírami podpory navýšenými v souladu 
s přílohou 1 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj 
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venkova], poskytnou roční platbu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1926
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy, které neposkytují 
tematický podprogram pro mladé 
zemědělce podle článku 8 nařízení (EU) č. 
[...] [rozvoj venkova] s maximálními 
mírami podpory navýšenými v souladu 
s přílohou 1 nařízení (EU) č. [...] [rozvoj 
venkova], poskytnou roční platbu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1927
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
novým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1928
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům a novým 
účastníkům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům a novým 
účastníkům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům a novým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům a novým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1, a to způsobem, který bude 
podporovat generační obměnu a pobídne 
nové účastníky, aby začali podnikat 
v odvětví zemědělství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

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

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1 a kteří splňují objektivní 
kritéria stanovená členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1. Stejně tak by se mělo zvážit 
zavedení platby vázané na tento režim, 
která by zajistila, aby práce, kterou 
vykonávají ženy ve venkovských 
oblastech, došla patřičného společenského 
a profesního uznání tím, že těmto ženám 
bude přiznán oficiální status aktivních 
členů pracovní síly v zemědělství 
prostřednictvím případné podpory 
spoluvlastnictví zemědělských podniků.

Or. es

Pozměňovací návrh 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

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

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům a ženám zabývajícím 
se zemědělstvím a přispívajícím 
k venkovské ekonomice, kteří mají nárok 
na platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

Or. it

Odůvodnění

Ženy ve venkovských oblastech často spojují zemědělskou práci s rodinnými povinnostmi.

Pozměňovací návrh 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří nedávno začali 
podnikat v zemědělství a mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby zajistil soulad s navrhovanou pomocí mladým 
zemědělcům podle nařízení o rozvoji venkova.

Pozměňovací návrh 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 36 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise, členské státy a regiony 
provedou statistický výzkum s cílem zjistit, 
kolik žen ve venkovských oblastech 
provozuje neuznanou hospodářskou 
činnost, jak ji definuje toto nařízení, 
přičemž uvedou jejich počet a jejich pozici 
v zemědělském podniku a odhadnou, 
jakou měrou přispívají k zisku 
zemědělského podniku, a určí, jak velká 
podpora by měla být poskytnuta za účelem 
uzákonění jejich zaměstnaneckého 
statusu a zajištění jejich profesního a 
společenského uznání. Opatření týkající 
se plateb těmto ženám se zaměření na to, 
aby jim byl přiznán status pracovníka 
nebo spoluvlastníka zemědělského 
podniku.
Výsledek tohoto statistického výzkumu 
bude dostupný k 31. červenci 2016. Rok 
po tomto datu předloží Komise návrh 
přezkumu tohoto nařízení, který bude 
odrážet tyto změny, přičemž určí 
přechodné období pro toto uzákonění a 
stanoví finanční pravidla pro financování 
těchto plateb. Tento proces zajištění 
rovnosti pro pracující ženy ve 
venkovských oblastech by měl být 
ukončen do 31. prosince 2020.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje metodiku a harmonogram tohoto procesu uzákonění.

Pozměňovací návrh 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ a „novými účastníky“ 
rozumějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se „novými 
účastníky“ rozumějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ a „novými zemědělci“ 
rozumějí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1941
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí



PE494.491v01-00 28/173 AM\909525CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se „novými 
zemědělci“ rozumějí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci, kteří nedávno začali podnikat 
v zemědělství“ rozumějí:

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen, aby zajistil soulad s pomocí mladým zemědělcům 
podle nařízení o rozvoji venkova.

Pozměňovací návrh 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely této kapitoly se „mladými 
zemědělci“ rozumějí:

2. Pro účely této kapitoly se použijí tyto 
definice:

Or. pt

Pozměňovací návrh 1944
Csaba Sándor Tabajdi
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 
vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1945
Béla Glattfelder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 
vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 

a) „novými zemědělci“ se rozumějí fyzické 
osoby, které poprvé zahajují činnost 
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vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

zemědělského podniku jako jeho vedoucí, 
nebo kteří již zřídili takový podnik během 
pěti let před prvním předložením žádosti v 
režimu základní platby podle čl. 73 odst. 1 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení];

Or. pt

Pozměňovací návrh 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 
vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku, nebo kteří 
již zřídili takový podnik během pěti let 
před prvním předložením žádosti v režimu 
základní platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […] [horizontální nařízení], a

Or. en

Odůvodnění

Platby pro mladé zemědělce by neměly být omezeny jen na ty, kteří jsou vedoucími podniku.  
Mladí zemědělci, kteří se připojili k již existujícím podnikům by neměli být vyloučeni 
z přijímání této platby, zvláště proto, že toto může být hlavní a tradiční způsob, kterým se 
mladí zemědělci k tomuto odvětví dostanou.  V mnoha případech navíc není rozlišení mezi 
připojením se k již existujícímu podniku a tím, že se někdo stane vedoucím podniku, zcela 
zřejmé.

Pozměňovací návrh 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 
vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

a) fyzické osoby, které poprvé zahajují 
činnost zemědělského podniku jako jeho 
jediný vedoucí, nebo kteří již zřídili takový 
podnik během pěti let před prvním 
předložením žádosti v režimu základní 
platby podle čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], a

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje definici, jež by se měla vztahovat na ty, kteří se stanou 
jediným vedoucím podniku poprvé.

Pozměňovací návrh 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení 
žádosti uvedené v písmenu a) mladší 40 
let.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1950
James Nicholson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) pro účely této kapitoly se „mladým 
zemědělcem“ rozumí kdokoli, kdo je v 
okamžiku předložení žádosti uvedené v 
písmenu a) mladší 40 let.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) kterým je v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) 40 let a méně.

Or. en

Odůvodnění

Věk osob, které mají nárok na tuto platbu, by měl být srovnán se stávajícími režimy a měli by 
být zahrnuti i ti, kterým je 40 let.

Pozměňovací návrh 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) v případě „mladých zemědělců“ pouze 
ti, kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

b) kteří jsou v okamžiku předložení 
žádosti uvedené v písmenu a) mladší 40 
let.

b) kterým v roce, kdy je předložena žádost 
v režimu základní platby uvedená
v písmenu a), není více než 40 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) kteří jsou v okamžiku, kdy poprvé 
zahajují činnost zemědělského podniku, 
jak je uvedeno v písmenu a), mladší 40 let. 
Členské státy mohou stanovit další 
objektivní a nediskriminační kritéria.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1955
Béla Glattfelder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) kteří jsou mladší 40 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kteří jsou v okamžiku předložení žádosti 
uvedené v písmenu a) mladší 40 let.

b) „mladými zemědělci“ se rozumějí 
zemědělci, kteří jsou mladší 40 let.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) právnické osoby, jejichž jeden člen 
nebo více členů splňuje kritéria stanovená 
v písmenu a).

Or. fr

Pozměňovací návrh 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) aby byli považováni za mladé 
zemědělce v rámci prvního pilíře, musí 
mladí zemědělci splňovat objektivní a 
nediskriminační kritéria stanovená 
členskými státy v souladu s čl. 2 odst. 1 
písm. u) nařízení (EU) č. [...] [rozvoj 
venkova].

Or. en
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Pozměňovací návrh 1959
Mariya Gabriel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kteří splňují kritéria pro mladé 
zemědělce stanovená členskými státy 
v rámci druhého pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou určit některá 
další  objektivní a nediskriminační 
kritéria, která mladí zemědělci nebo noví 
účastníci musí splnit, týkající se zejména 
náležitých dovedností, zkušeností nebo 
požadavků ohledně odborné přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1961
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto nařízení se ženami, 
které provozují neuznanou hospodářskou 
činnost ve venkovských oblastech, 
rozumějí manželky nebo družky majitelů 
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zemědělských podniků nebo mužů žijících 
v zemědělských podnicích, které v těchto 
podnicích vykonávají zemědělskou práci 
déle než půl pracovního dne, ale nejsou 
vedeny jako spolumajitelky zemědělského 
podniku nebo s tímto podnikem nemají 
smluvní vztah nebo nejsou zaregistrovány 
jako nezaměstnané, a tudíž nejsou 
započítány do statistik nezaměstnanosti.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh splňuje požadavky na návrh definice žen, které provozují 
neuznanou hospodářskou činnost ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nařízení
Článek 36 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby osobám, u 
nichž je zjištěno, že po zveřejnění tohoto 
návrhu nařízení Komise, uměle vytvořili 
podmínky, aby tak získali nárok na platby 
uvedené v odstavci 1, žádné platby podle 
této kapitoly nebyly vyplaceny.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí zajistit, aby tyto platby byly přisouzeny pouze skutečným mladým 
zemědělcům a novým účastníkům, nikoli osobám, u nichž se zjistí, že uměle vytvořily 
podmínky, aby tak na tyto platby získaly nárok.

Pozměňovací návrh 1963
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční 
kázně, postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení uvedených v článku 7 a 
veškerých snížení a vyloučení uložených 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytuje se 
každoročně platba uvedená v odstavci 1 
tohoto článku po aktivaci platebních 
nároků zemědělce.

3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční 
kázně, postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení uvedených v článku 7 a 
veškerých snížení a vyloučení uložených 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytuje se 
každoročně platba uvedená v odstavci 1 
tohoto článku, přičemž 50 % celkové 
dostupné částky je vyplaceno v prvním 
roce a zbylých 50 % během let 
následujících po aktivaci platebních 
nároků zemědělce.

Or. en

Odůvodnění

Mladí zemědělci a noví účastníci potřebují podporu zejména v začátcích, např. aby získali 
půjčku/úvěr. Poskytnuté finanční prostředky by tedy měly být rozděleny tak, aby větší část 
byla vyplacena na začátku.

Pozměňovací návrh 1964
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční 
kázně, postupného snižování a omezení,
lineárních snížení uvedených v článku 7 a 
veškerých snížení a vyloučení uložených 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytuje se 
každoročně platba uvedená v odstavci 1 
tohoto článku po aktivaci platebních 
nároků zemědělce.

3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční 
kázně, lineárních snížení uvedených v 
článku 7 a veškerých snížení a vyloučení 
uložených podle článku 65 nařízení (EU) č. 
[…] [horizontální nařízení], poskytuje se 
každoročně platba uvedená v odstavci 1 
tohoto článku po aktivaci platebních 
nároků zemědělce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1965
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36. – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví limit, který může 
činit nejvýše 50 hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1966
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy vypočítají každý rok 
částku platby uvedené v odstavci 1 
vynásobením hodnoty, která odpovídá 25 
% průměrné hodnoty platebních nároků, 
jejichž držitelem je zemědělec, počtem 
nároků, které aktivoval v souladu s čl. 26 
odst. 1.

vypouští se

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:
(a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;
(b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
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(maximálně).

Or. en

Pozměňovací návrh 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Částka platby uvedené v odstavci 1 je 
rovna částce potřebné k dorovnání 
průměrné platby na hektar v režimu 
základní platby členského státu nebo 
regionu plus 25 % navíc. V případě, kdy 
základní platba na hektar je již vyšší než 
průměr plus 25 %, žádná další platba 
nebude provedena.
Členské státy stanoví limit, který může 
činit nejvýše 50 hektarů.

Or. en

Odůvodnění

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Pozměňovací návrh 1968
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Částka platby uvedené v odstavci 1 je 
rovna částce potřebné k dorovnání 
průměrné platby na hektar v režimu 
základní platby členského státu nebo 
regionu plus 25 % navíc. V případě, kdy 
základní platba na hektar je již vyšší než 
průměr plus 25 %, žádná další platba 
nebude provedena.
Členské státy stanoví limit, který může 
činit nejvýše 50 hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků v daném 
členském státě nebo regionu, počtem 
nároků, které zemědělec aktivoval v 
souladu s čl. 26 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zjednodušuje způsob kalkulace této platby.

Pozměňovací návrh 1970
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků v daném 
členském státě nebo regionu, počtem 
nároků, které zemědělec aktivoval v 
souladu s čl. 26 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl tento režim účinný, kalkulace by měla být založena na vnitrostátním nebo regionálním 
průměru. Jednotlivá hodnota by způsobila nadbytečnou administrativu a upevnila by rozdíly 
mezi zemědělci.

Pozměňovací návrh 1971
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
vnitrostátní hodnoty platebních nároků, 
počtem nároků, které zemědělec aktivoval 
v souladu s čl. 26 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1 vynásobením 
hodnoty, která odpovídá 25 % průměrné 
hodnoty platebních nároků, jejichž 
držitelem je zemědělec, počtem nároků, 
které aktivoval v souladu s čl. 26 odst. 1.

Členské státy vypočítají každý rok částku 
platby uvedené v odstavci 1:

- buď vynásobením hodnoty, která 
odpovídá 25 % průměrné hodnoty 
platebních nároků, jejichž držitelem je 
zemědělec, počtem nároků, které aktivoval 
v souladu s čl. 26 odst. 1;
- nebo stanovením jednotné paušální 
částky na plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, jak je definována ve 
vnitrostátním nebo regionálním plánu;
- nebo, ještě jednodušeji, na základě 
jednotné paušální částky na zemědělský 
podnik, jak je definován ve vnitrostátním 
nebo regionálním plánu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1973
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

vypouští se

(a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;
(b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
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přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

Or. en

Pozměňovací návrh 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

vypouští se

a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;
b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

Or. es

Odůvodnění

Limity na hektarovou výměru, na kterou mohou mladí zemědělci získat další podporu by 
neměly být stanoveny; to zajistí, že částka na podporu bude i nadále lákavá.

Pozměňovací návrh 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce se členské 
státy mohou rozhodnout omezit počet
aktivovaných platebních nároků, které mají 
být vzaty v úvahu:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zjednodušuje způsob kalkulace této platby.

Pozměňovací návrh 1976
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce se členské 
státy mohou rozhodnout omezit počet
aktivovaných platebních nároků, které mají 
být vzaty v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu zjednodušení a proto, že mladí zemědělci často provozují větší zemědělské podniky, 
by měl nárok na dorovnání platit na celou výměru. Dobrovolný strop však může být užitečný. 
Jakákoli další kritéria pro získání platebního nároku v rámci režimu pro mladé zemědělce by 
měla být dobrovolná a neměla by znamenat nadbytečnou administrativu.

Pozměňovací návrh 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce členské 
státy stanoví limit, který může činit 
nejméně 50 hektarů, což zajistí členským 
státům flexibilitu, pokud jde o navýšení 
této hodnoty tak, aby dosáhla nejméně 2% 
finančního krytí v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků,
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce členské 
státy stanoví limit, který může činit 
nejvýše 100 hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce členské 
státy stanoví maximální limit 100 ha, 
který bude zařazen do přílohy.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1980
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce členské 
státy stanoví limit, který nesmí přesáhnout 
100 hektarů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití prvního pododstavce členské 
státy stanoví maximální limit 100 ha. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při použití prvního pododstavce členské 
státy dodržují tyto maximální limity u 
počtu aktivovaných platebních nároků, 
které mají být vzaty v úvahu:

Při použití možností uvedených v první a 
druhé odrážce předchozího pododstavce 
členské státy dodržují tyto maximální 
limity u počtu aktivovaných platebních 
nároků, které mají být vzaty v úvahu:
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v členských státech, v nichž je 
průměrná velikost zemědělských podniků 
podle přílohy VI menší než 25 hektarů 
nebo je této velikosti rovna, činí 
maximální limit 25;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v členských státech, v nichž průměrná 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VI překračuje 25 hektarů, se tento 
limit může pohybovat mezi 25 
(minimálně) a průměrnou velikostí 
(maximálně).

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 1991
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální plocha, na kterou lze 
poskytnout podporu, pokud jde o platbu 
uvedenou v této kapitole, není větší než 
100 ha na podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 týkajících se podmínek, za jakých může 
být právnická osoba považována za 
způsobilou k získání platby uvedené v 
odstavci 1, zejména uplatňování věkového 
limitu podle odst. 2 písm. b) na jednu 
nebo více fyzických osob, které tvoří 
právnickou osobu.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 týkajících se ujednání ohledně 
kalkulace platby v případě, že je 
poskytnuta právnické osobě považované 
za mladého zemědělce ve smyslu odstavce 
2a.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 2 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který musí být vyšší než 4 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Or. it

Odůvodnění

Procentuální podíl financování je třeba navýšit, aby mladí lidé a ženy, kteří chtějí začít 
podnikat v odvětví zemědělství, nebyli diskriminováni.

Pozměňovací návrh 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 2 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 4 %.
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 2 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být nižší než 1 % 
a vyšší než 2 %. Odhadovaný procentní 
podíl potřebný k financování uvedené 
platby oznámí Komisi do 1. srpna 2013 .

Or. en

Pozměňovací návrh 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na financování platby uvedené v článku 36 
použijí členské státy procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 2 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Na financování platby uvedené v článku 36 
mohou členské státy použít procentní podíl 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, který nesmí být vyšší než 2 %. 
Odhadovaný procentní podíl potřebný k 
financování uvedené platby oznámí Komisi 
do 1. srpna 2013 .

Or. de

Pozměňovací návrh 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat svůj odhadovaný procentní 
podíl s účinkem od 1. ledna 2017. Tento
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 1. srpna 2016.

Členské státy mohou do 15. října každého 
roku, počínaje rokem 2014, snížit svůj 
odhadovaný procentní podíl na základě 
žádostí podaných pro daný rok. Tento 
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 15. října každého roku.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby roční financování poskytované v platebním režimu 
pro mladé zemědělce bylo využíváno účinněji a aby byla použita maximální stanovená částka, 
čímž by se vyhnulo nevyčerpání prostředků.

Pozměňovací návrh 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat svůj odhadovaný procentní 
podíl s účinkem od 1. ledna 2017. Tento 
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 1. srpna 2016.

Členské státy mohou do 15. října každého 
roku, počínaje rokem 2014, snížit svůj 
odhadovaný procentní podíl na základě 
žádostí podaných pro daný rok. Tento 
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 15. října každého roku.

Or. es

Odůvodnění

Pokud bude podáno méně žádostí, než se očekávalo při schvalování finančních prostředků 
potřebných pro tento režim, nebyly by utraceny všechny dostupné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do 1. srpna 2016
přezkoumat svůj odhadovaný procentní 
podíl s účinkem od 1. ledna 2017. Tento 
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 1. srpna 2016.

Členské státy mohou do 1. srpna každého 
roku přezkoumat svůj odhadovaný 
procentní podíl s účinkem od roku 
následujícího po tomto přezkumu. Tento 
přezkoumaný procentní podíl oznámí 
Komisi do 1. srpna roku, který předchází 
roku, v němž se začne přezkoumaný 
procentní podíl uplatňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen 2% limit stanovený v 
odstavci 1, použijí členské státy lineární 
snížení na všechny platby, které mají být 
poskytnuty všem zemědělcům v souladu s 
článkem 25, pokud celková částka platby, 
o niž je zažádáno v členském státě v daném 
roce, překročí strop stanovený podle 
odstavce 4 a pokud je tento strop nižší než 
2 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.

2. Aniž je dotčena hodnota 4 % stanovená
v odstavci 1, použijí členské státy lineární 
snížení na všechny platby, které mají být 
poskytnuty všem zemědělcům v souladu s 
článkem 25, pokud celková částka platby, 
o niž je zažádáno v členském státě v daném 
roce, překročí strop stanovený podle 
odstavce 4 a pokud je tento strop nižší než 
4 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.

Or. it

Pozměňovací návrh 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen 2% limit stanovený v 
odstavci 1, použijí členské státy lineární 
snížení na všechny platby, které mají být 
poskytnuty všem zemědělcům v souladu s 
článkem 25, pokud celková částka platby, 
o niž je zažádáno v členském státě v daném 
roce, překročí strop stanovený podle 
odstavce 4 a pokud je tento strop nižší než 
2 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.

2. Členské státy použijí lineární snížení na 
všechny platby, které mají být poskytnuty 
všem zemědělcům v souladu s článkem 25, 
a to s 2% stropem stanoveným v odstavci 
1, pokud celková částka platby, o niž je 
zažádáno v členském státě v daném roce, 
překročí strop stanovený podle odstavce 4 
a pokud je tento strop nižší než 2 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

Or. es

Pozměňovací návrh 2002
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě odhadovaného procentního 
podílu oznámeného členskými státy podle 
odstavce 1 stanoví Komise každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů
odpovídající strop pro platbu podle článku 
36. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

4. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, bude Komise v souladu 
s článkem 55 zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, prostřednictvím 
kterých každoročně stanoví odpovídající 
strop pro tuto platbu.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení stropu pro platby pro mladé zemědělce není čistě technické rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 2003
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Ustanovení v oblasti řízení rizik

1. Členské státy mohou poskytovat:
a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům nebo skupinám zemědělců na 
pojistné k pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin proti hospodářským 
ztrátám způsobeným nepříznivými 
klimatickými jevy a nákazami zvířat nebo 
chorobami rostlin či napadením škůdci;
b) finanční příspěvky do vzájemných 
fondů na vyplacení finančního 
odškodnění zemědělcům za hospodářské 
ztráty způsobené vypuknutím nákazy 
zvířat či choroby rostlin, ekologickou 
katastrofou nebo nepříznivými 
klimatickými jevy včetně sucha;
c) nástroj ke stabilizaci příjmu ve formě 
finančních příspěvků do vzájemných 
fondů nebo na pojištění k poskytování 
kompenzací zemědělcům, u nichž došlo k 
výraznému poklesu jejich příjmů.
2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž odškodnění se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím nákazy zvířat či choroby 
rostlin, ekologickou katastrofou nebo 
nepříznivými klimatickými jevy včetně 
sucha nebo u nichž došlo k výraznému 
poklesu jejich příjmů;
3. Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku 
kombinace této pomoci s jinými nástroji 
podpory členských států nebo Unie nebo 
systémy soukromého pojištění. Při odhadu 
úrovně příjmů zemědělců se rovněž musí 
zohlednit přímá podpora příjmů obdržená 
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z Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci.
4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 55 týkajících se minimální a 
maximální doby trvání komerčních půjček 
pro vzájemné fondy podle čl. 37c odst. 3 
písm. b) a čl. 37d odst. 4.
5. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě přezkum v polovině 
období, který se týká provádění opatření k 
řízení rizik, a případně navrhne vhodné 
legislativní návrhy na jeho zlepšení.

Or. it

Pozměňovací návrh 2004
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37b
Pojištění úrody, hospodářských zvířat a 

plodin
Článek 37b
1. Podpora podle čl. 37 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje pouze na pojistné smlouvy, 
které zahrnují ztráty způsobené 
nepříznivým klimatickým jevem nebo 
chorobou zvířat či chorobou rostlin nebo 
napadením škůdci nebo na opatření 
přijaté v souladu se směrnicí 2000/29/ES 
na eradikaci nebo zastavení choroby 
rostlin nebo škůdce, které vedou ke 
snížení roční produkce o více než 30 % ve 
srovnání s průměrnou roční produkcí 
zemědělce. Tato průměrná roční produkce 
se vypočítá na základě údajů za 
předcházející tři roky nebo za 
předcházejících pět let s vyloučením 
nejvyšší a nejnižší hodnoty nebo v řádně 
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odůvodněných výjimečných případech na 
základě údajů za určitý rok v 
předcházejících pěti letech.
Hodnocení rozsahu vzniklé ztráty může 
být přizpůsobeno specifickým rysům 
každého druhu produktu a použijí se
a) biologické ukazatele (množství ztráty 
biomasy) nebo odpovídající ukazatele 
ztráty výnosu zjištěné na úrovni 
zemědělského podniku, na místní, 
regionální či vnitrostátní úrovni, nebo
b) povětrnostní ukazatele (četnost srážek, 
teplota atd.) zjištěné na místní, regionální 
či vnitrostátní úrovni.
2. Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo vypuknutí nákazy zvířat nebo 
choroby rostlin či napadení škůdci musí 
být formálně uznány příslušným orgánem 
daného členského státu. Členské státy 
případně mohou dopředu stanovit kritéria, 
na jejichž základě bude takovéto formální 
uznání považováno za udělené.
3. Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce. Členské 
státy mohou omezit výši pojistného, na 
které lze poskytnout podporu, uplatněním 
přiměřených stropů.

Or. it

Pozměňovací návrh 2005
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37c
Vzájemné fondy pro nákazy zvířat a 
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choroby rostlin, ekologické katastrofy a 
nepříznivé klimatické jevy

Aby byl vzájemný fond způsobilý pro 
podporu, musí:
a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;
b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;
c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy.
2. Členské státy stanoví pravidla pro 
zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování odškodnění 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel. 
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
vzájemné fondy doplní o systémy pojištění.
3. Finanční příspěvky uvedené v čl. 37a 
odst. 1 písm. b) se mohou vztahovat pouze 
na:
a) správní náklady na zřízení vzájemného 
fondu rozložené na maximálně tři roky, 
které se postupně snižují;
b) částky zaplacené zemědělci za účelem 
zřízení vzájemného fondu. Finanční 
příspěvky mohou mimoto souviset s úroky 
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 
finanční kompenzace zemědělcům v 
případě krize.
Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.
4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
odškodnění podle článku 37a odst. 1 
písm. b) lze poskytnout pouze v případě 
chorob uvedených na seznamu chorob 
zvířat vypracovaném Světovou organizací 
pro zdraví zvířat a/nebo seznamu nákaz v 
příloze rozhodnutí 90/424/EHS a chorob 
včel.
5. Členské státy mohou omezit náklady, 
na něž lze poskytnout podporu, 
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uplatněním:
a) stropů pro každý fond;
b) přiměřených stropů pro každou 
jednotku.

Or. it

Pozměňovací návrh 2006
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37d
Nástroj ke stabilizaci příjmu

1. Podporu podle čl. 37a odst. 1 písm. c) 
lze poskytnout pouze tehdy, překročí-li 
pokles příjmů 30 % průměrného ročního 
příjmu jednotlivého zemědělce v 
předcházejícím tříletém období nebo 
tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího pětiletého období s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty. 
Pro účely čl. 37a odst. 1 písm. c) se 
příjmem rozumí součet výnosů, které 
zemědělec získá na trhu, včetně jakékoli 
formy veřejné podpory, po odečtení 
nákladů na vstupy. Platby zemědělcům ze 
vzájemného fondu nebo z pojištění 
neposkytují odškodnění za více než 70 % 
ušlých příjmů. Aby byl vzájemný fond 
způsobilý pro podporu, musí:
a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;
b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;
c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy.
2. Členské státy stanoví pravidla pro 
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zřízení a správu vzájemných fondů, 
zejména pro poskytování odškodnění 
zemědělcům v případě krize nebo pro 
dohled nad dodržováním těchto pravidel.
3. Podpora podle čl. 37a odst. 1 písm. c) 
může mít formu finančního příspěvku na 
platbu zemědělců do vzájemného fondu. 
Členské státy stanoví pravidla pro 
příspěvky zemědělců do fondu.

Or. it

Pozměňovací návrh 2007
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37e
Finanční ustanovení

1. Členské státy mohou do 1. srpna 2013 
rozhodnout, že na financování platby 
uvedené v článku 37a použijí až 7 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.
Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
Členské státy mohou do 1. srpna 2015 
a do 1. srpna 2017 přezkoumat své 
rozhodnutí s účinkem od následujícího 
roku. Přezkoumaný procentuální podíl 
oznámí do 1. srpna roku, který předchází 
roku, kdy bude tento přezkoumaný 
procentuální podíl uplatněn.
2. Podle procentního podílu vnitrostátního 
stropu, který mají členské státy podle 
odstavce 1 použít, stanoví Komise 
každoročně prostřednictvím prováděcích 
aktů odpovídající strop pro tuto platbu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
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přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. it

Pozměňovací návrh 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou poskytnout podporu 
vázanou na produkci zemědělcům za 
podmínek stanovených v této kapitole.

Členské státy mohou poskytnout podporu 
vázanou na produkci zemědělcům za 
podmínek stanovených v této kapitole.
Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 2010
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se nevztahuje na družstva a 
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jiné právnické subjekty, jejichž členové 
společně obhospodařují zemědělský 
podnik nebo které sdružují několik
zemědělců pobírajících přímé platby a 
které přijímají a řídí platby předtím, než je 
zcela rozdělí svým členům, kteří jako 
jednotlivci podléhají ustanovení odstavce 
1.

Or. de

Odůvodnění

Při uplatnění tohoto omezení je třeba předejít případům, kdy družstva a podobné subjekty 
zemědělských výrobců podléhají snížení. Co se týče zlepšení konkurenceschopnosti v 
zemědělství, stávají se různé druhy zemědělských družstev stále důležitějšími.

Pozměňovací návrh 2011
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
udělena na produkty uvedené v příloze I 
Smlouvy (SEU a SFEU) s výjimkou 
produktů rybolovu.

Or. it

Pozměňovací návrh 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 

vypouští se
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na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. pl

Odůvodnění

Tento článek, společně s dalšími ustanoveními tohoto nařízení, stanoví dostatečně jasná 
pravidla pro vymezení produktů, na které lze poskytnout podporu. Zachovávat uzavřený 
seznam navíc neodpovídá směru, kterým se v současnosti ubírá reforma společné zemědělské 
politiky, a podkopává cíle organizace pro společný zemědělský trh.

Pozměňovací návrh 2013
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 2014
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 2015
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

vypouští se



PE494.491v01-00 66/173 AM\909525CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 2016
Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2017
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 

vypouští se
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třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2019
Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 

vypouští se
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škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto 
produkty: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, konopí, rýži, skořápkové 
ovoce, brambory určené pro výrobu 
škrobu, mléko a mléčné výrobky, osiva, 
skopové a kozí maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Členské státy stanoví přiměřená kritéria 
pro poskytování podpory vázané na 
produkci.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by měla být dána značná míra flexibility, pokud jde o uplatňování podpory 
vázané na produkci.

Pozměňovací návrh 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na kterékoli odvětví 
zemědělské činnosti a na rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích.

Or. es

Pozměňovací návrh 2022
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na odvětví rostlinné a živočišné 
výroby.

Or. sk
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Pozměňovací návrh 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na odvětví a produkty, které 
každý členský stát určí z těch, které jsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2024
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 

Podpora vázaná na produkci může být 
udělena na produkty uvedené v příloze I 
Smlouvy (SEU a SFEU) s výjimkou 
produktů rybolovu.
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čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. it

Pozměňovací návrh 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na odvětví a produkty uvedené 
v příloze I Smlouvy s výjimkou produktů 
rybolovu.

Or. it

Odůvodnění

Odebrání podrobného seznamu odvětví, na něž může být poskytnuta podpora vázaná na 
produkci, dá členským státům, větší míru flexibility a zjednoduší provádění. Pravidla 
stanovují, že pomoc je určena odvětvím, která jsou hospodářsky znevýhodněná, a tento 
předpoklad je určující pro rozsah této podpory.

Pozměňovací návrh 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být
poskytnuta na odvětví, které každý členský 
stát určí z těch, které jsou uvedeny 
v příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 2027
Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
členskými státy poskytnuta na odvětví a 
produkty, které jsou uvedeny v příloze I 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
které zahrnují: obiloviny, včetně pšenice 
tvrdé, olejnatá semena, bílkovinné plodiny, 
luskoviny pěstované na zrno, len, konopí, 
rýži, skořápkové ovoce, brambory určené 
pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2028
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta ve všech zemědělských 
odvětvích nebo regionech členského státu, 
kde zvláštní druhy zemědělské činnosti 
nebo zvláštní zemědělská odvětví čelí 
určitým obtížím a přitom jsou obzvláště 
důležité z hospodářských nebo sociálních 
nebo environmentálních důvodů.

.

Or. lv

Pozměňovací návrh 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso,
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
rýži, mléko a mléčné produkty, skopové a 
kozí maso a hovězí a telecí maso.
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výmladkových plantážích.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být dostupná pro stejné produkty, jak je stanoveno nyní. 
Účel užívání podpory vázané na produkci by měl být za normálních okolností omezen na 
pomoc rozsáhlému pěstování dobytka a produkci mléka v oblastech, kterým hrozí vylidnění a 
ve kterých jsou jiné možnosti výroby velmi omezené, a to obzvláště za účelem kompenzace 
dopadu přerozdělení, ke kterému došlo následkem přechodu na model regionálních plateb, 
který tyto typy výroby negativně ovlivnil.

Pozměňovací návrh 2030
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
bílkovinné luštěniny, luskoviny pěstované 
na zrno, len, lněná semena, konopí, rýži, 
skořápkové ovoce, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, víno, sušená krmiva, chmel, 
čekanku, ovoce a zeleninu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, konzumní 
brambory, brambory ke zpracování, mléko 
a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, vepřové a 
drůbeží maso, vejce, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno,
krmné luskoviny, len, konopí, rýži, 
skořápkové ovoce, brambory určené pro 
výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, 
osiva, skopové maso a ovčí mléko, kozí
maso a mléko, hovězí a telecí maso, 
olivový olej a stolní olivy, včelařství,
bource morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu včetně konzumních 
brambor, bavlnu, tabák a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích.

Or. es
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Odůvodnění

Seznam odvětví by měl být rozšířen a členské státy by případně měly mít možnost přidat 
odvětví, která čelí obtížím, nebo odvětví, která jsou z vnitrostátního hlediska socioekonomicky 
nebo environmentálně významná.

Pozměňovací návrh 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel,
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, ovoce 
a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích, 
pěstování révy (moštové i stolní hrozny), 
včelařství a chov drůbeže, králíků a 
prasat.

Or. es

Pozměňovací návrh 2034
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, 
krmné luskoviny, sója, len, konopí, rýži, 
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určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

skořápkové ovoce, brambory určené pro 
výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, 
osiva, skopové, vepřové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty:
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno,
krmné luskoviny, sója, len, konopí, rýži, 
skořápkové ovoce, brambory určené pro 
výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, 
osiva, skopové a kozí maso, hovězí a telecí 
maso, prasata, tabák, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej a stolní 
olivy, bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu, bavlnu, tabák a 
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, včetně 
eukalyptu a borovice montereyské.

Or. es

Pozměňovací návrh 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej a stolní 
olivy, bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu 
a čekanku, ovoce a zeleninu, bavlnu, tabák
a rychle rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, tabák, mléko a 
mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, drůbež, vepře, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2039
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len,
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, vepřové maso, 
drůbež a vejce, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2040
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, pšenici tvrdou, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
brambory určené pro výrobu škrobu, mléko 
a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, koňské maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2041
José Bové

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, víno, chmel, 
tabák, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
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ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

čekanku, ovoce a zeleninu a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len,
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, další oblasti odvětví 
chovu zvířat (např. vepřové maso), 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno a 
krmné luskoviny, len, konopí, rýži, 
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určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

skořápkové ovoce, brambory určené pro 
výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, 
osiva, skopové a kozí maso, hovězí a telecí 
maso, olivový olej, bource morušového, 
sušená krmiva, chmel, cukrovou řepu, 
cukrovou třtinu a čekanku, ovoce a 
zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, rýži, 
skořápkové ovoce, brambory určené pro 
výrobu škrobu, mléko a mléčné výrobky, 
osiva, skopové a kozí maso, hovězí a telecí 
maso, bource morušového, sušená krmiva, 
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2045
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
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obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, tabák, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
vepřové maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2047
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, vepřové, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2048
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, vepřové, olivový olej, 
bource morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2049
Juozas Imbrasas
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
vepřové maso, hovězí a telecí maso, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2050
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, chovnou zvěřinu, 
olivový olej, bource morušového, sušená 
krmiva, chmel, cukrovou řepu, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích, 
včelařské produkty a léčivé a aromatické 
rostliny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 2052
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, včelařské 
produkty a léčivé, aromatické rostliny,
chmel, cukrovou řepu, cukrovou třtinu a 
čekanku, ovoce a zeleninu a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
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plantážích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2053
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích a 
na zemědělskou výrobu určenou k využití 
v rámci oficiálních režimů jakosti, jako je 
ekologické zemědělství.

Or. fr

Odůvodnění

Navázání podpory na produkci je zásadní z hospodářského a územního hlediska, aby se 
v daných odvětvích zajistila úroveň výroby.

Pozměňovací návrh 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být Podpora vázaná na produkci může být 



PE494.491v01-00 88/173 AM\909525CS.doc

CS

poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku,
ovoce a zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bource 
morušového, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku
a ovoce a zeleninu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2055
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky vyhrazené na platby vázané na 
produkci budou přednostně přiděleny 
výrobám, s ohledem na něž byly 
provedeny platby vázané na produkci 
v období 2010–2013 v souladu s články 
68, 101 a 111 nařízení (ES) č. 73/2009.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2056
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
rovněž udělena výrobám, na něž se 
vztahuje režim jakosti EU nebo režimy 
jakosti uznané členskými státy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2057
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze na odvětví a produkty 
uvedené v příloze I Smlouvy.

Or. it

Pozměňovací návrh 2058
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo
regionech členského státu, kde zvláštní
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích, která čelí 
určitým obtížím nebo v oblastech citlivých, 
pokud jde o životní prostředí, nebo v těch 
samých odvětvích na hospodářsky 
znevýhodněné druhy zemědělské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta v odvětvích nebo regionech 
členského státu na zemědělské činnosti 
nebo zvláštní zemědělská odvětví, které: 

a) čelí určitým obtížím a přitom jsou 
obzvláště důležité z hospodářských a/nebo
sociálních důvodů nebo na základě svojí 
izolovanosti a/nebo;
b) jsou obzvláště důležité pro ochranu 
nebo zlepšení životního prostředí, klimatu 
nebo biologické rozmanitosti.
Pomoc bude rovněž poskytnuta s cílem 
podporovat vysokou kvalitu zemědělské 
výroby, zlepšit konkurenceschopnost a 
podnítit koncentraci nebo komerční 
organizaci výroby v daném odvětví. 

Or. es

Pozměňovací návrh 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
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environmentálních důvodů. environmentálních důvodů.

V souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 7 a 
předchozího odstavce a s cílem splnit 
objektivní a nediskriminační kritéria 
zakotvená v článku 20, bude zvláštní 
pomoc ve formě podpory vázané na 
produkci uvedené v této kapitole 
poskytnuta v členských státech nebo 
regionech malým zemědělským podnikům 
zaměřeným na chov dobytka, ovcí a koz.

Or. es

Odůvodnění

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya. Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Pozměňovací návrh 2061
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů. Měla by tedy 
podléhat zvláštnímu posouzení dopadu, 
které provedou jednotlivé členské státy a o 
kterém budou informovat Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů, a to zvláště 
pokud přispívají k zachování nebo zvýšení 
zaměstnanosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů. Na zemědělce, 
kteří dostávají podporu vázanou na 
produkci, by se nemělo vztahovat 
postupné snižování a omezení platby 
uvedené v hlavě III kapitole 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2064
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a
environmentálních důvodů, včetně 
ochrany klimatu, biologické rozmanitosti 
a zhodnocování krajiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů. Členské státy 
věnují zvláštní pozornost těm odvětvím, 
která jsou znevýhodněná vzhledem 
k omezení dřívějších plateb vázaných na 
produkci nebo zvláštních plateb 
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poskytovaných EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 2066
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů – za 
předpokladu, že jsou důležité pro dobré 
životní podmínky hospodářských zvířat.

Or. sk

Pozměňovací návrh 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

2. v odvětvích nebo regionech členského 
státu, kde zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví 
čelí určitým obtížím a přitom jsou 
obzvláště důležité z hospodářských, 
sociálních a/nebo environmentálních 
důvodů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora vázaná na produkci může být 
regionalizována v rámci členského státu 
bez ohledu na to, jestli bude režim 
základní platby uplatňován region od 
regionu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že podpora vázaná na produkci může být 
regionalizována bez ohledu na to, jestli bude režim základní platby uplatňován region od 
regionu. Katalánsko by tak mohlo rozhodovat o podpoře vázané na produkci a rozdělovat ji 
způsobem odpovídajícím skutečným podmínkám v tamním zemědělství.

Pozměňovací návrh 2069
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 se podpora 
vázaná na produkci může poskytnout také 
zemědělcům, kteří jsou ke dni 31. prosince 
2013 držiteli platebních nároků udělených 
v souladu s hlavou III kapitolou 3 oddílem 
2 a článkem 71m nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v souladu s článkem 60 a 
článkem 65 čtvrtým pododstavcem 
nařízení (ES) č. 73/2009 a kteří nemají 
hektary způsobilé pro aktivaci platebních 
nároků v režimu základní platby podle 

3. Odchylně od odstavce 2 se podpora 
vázaná na produkci může poskytnout také 
zemědělcům, kteří jsou ke dni 31. prosince 
2013 držiteli platebních nároků udělených 
v souladu s hlavou III kapitolou 3 oddílem 
2 a článkem 71m nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v souladu s článkem 60 a 
článkem 65 čtvrtým pododstavcem 
nařízení (ES) č. 73/2009 a kteří nemají 
hektary způsobilé pro aktivaci platebních 
nároků v režimu základní platby podle 



PE494.491v01-00 96/173 AM\909525CS.doc

CS

hlavy III kapitoly 1 tohoto nařízení. hlavy III kapitoly 1 tohoto nařízení. Na 
platby vázané na produkci nemají nárok 
zemědělské podniky chovající zvířata, 
které nemají dostatek půdy na vstřebání 
močůvky a které používají další 
neudržitelné postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s ustanoveními předchozího 
odstavce zemědělci v odvětvích 
zabývajících se hospodářskými zvířaty, 
mlékem a mléčnými výrobky, hovězím, 
skopovým a kozím masem, kteří nevlastní 
půdu, kterou obhospodařují, mají přístup 
k režimu plateb založeném na zvláštních 
nárocích.

Or. es

Pozměňovací návrh 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou nezávisle na 
základní platbě uvedené v hlavě III 
kapitole 1 udělit zemědělcům, kterým byly 
v období 2008–2010 přiznány zvláštní 
nároky v souladu s články 60 a 65 
nařízení (ES) č. 73/2009, udělit podporu 
vázanou na produkci.
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Or. it

Pozměňovací návrh 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou nezávisle na 
základní platbě uvedené v hlavě III 
kapitole 1 udělit zemědělcům, kterým byly 
v roce 2010 přiznány zvláštní nároky 
v souladu s články 60 a 65 nařízení (ES) 
č. 73/2009, udělit podporu vázanou na 
produkci.

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zmírnit jak problém až příliš velkých nároků, tak i 
potíží ohledně dostupnosti hektarové výměry v rámci nového platebního modelu.

Pozměňovací návrh 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy mohou udělit podporu 
vázanou na produkci chovatelům 
hospodářských zvířat, kteří nevlastní 
většinu půdy, kterou obhospodařují.

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zmírnit jak problém až příliš velkých nároků, tak i 
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potíží ohledně dostupnosti hektarové výměry v rámci nového platebního modelu.

Pozměňovací návrh 2074
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce, udržitelných 
postupů v zemědělství a řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí a pracovních 
míst v zemědělství v příslušných regionech, 
a to na základě podmínek stanovených 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2075
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech nebo pro zvýšení určitých druhů 
produkce. Podpora vázaná na produkci 
spojenou s ochranou životního prostředí 
může být poskytnuta až po horní hranici, 
kterou stanoví členské státy na základě 
daných environmentálních cílů a 
problémů a která podléhá schválení 
Komise.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2076
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní zaměstnanosti a/nebo 
produkce v příslušných regionech, a 
zejména v oblastech s přírodními 
omezeními, jako jsou ostrovní regiony a 
nejvzdálenější regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2077
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech, zejména v oblastech 
s přírodními omezeními, jako jsou 
nejvzdálenější regiony, a na odvětví 
produkce, která vytvářejí pracovní místa.

Or. fr

Odůvodnění

Navázání podpory na produkci je zásadní z hospodářského a územního hlediska, aby se 
v daných oblastech zajistila úroveň výroby.
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Pozměňovací návrh 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech a pro zachování nebo zvýšení 
produkce a zaměstnanosti v daném 
odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce a pracovních 
míst v zemědělství v příslušných regionech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2080
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je uplatněn článek 20, členské 
státy mohou určit různé formy 
financování pro regiony definované ve 
smyslu tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2081
Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při uplatnění článku 20 mohou 
členské státy přidělit různé částky 
regionálním oblastem definovaným na 
základě tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje uplatňování na regionální úrovni v souladu s článkem 
20.

Pozměňovací návrh 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora vázaná na produkci se 
poskytuje formou roční platby, a to na 
základě pevně stanovených kvantitativních 
podmínek, stanovených ploch a výnosů 
nebo počtu zvířat.

5. Podpora vázaná na produkci se 
poskytuje formou roční platby, a to na 
základě kvantitativních podmínek a 
objektivních kritérií.
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Or. es

Odůvodnění

Pokud jde o určování nejvhodnějších kritérií pro konkrétní vlastnosti každého regionu a 
systému produkce, měla by být umožněna značná flexibilita.

Pozměňovací návrh 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Podpora vázaná na produkci se 
poskytuje formou roční platby, a to na 
základě pevně stanovených kvantitativních 
podmínek, stanovených ploch a výnosů 
nebo počtu zvířat.

5. Podpora vázaná na produkci se 
poskytuje formou roční platby, a to na 
základě kvantitativních podmínek.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění znění tak, aby platby vázané na produkci byly v souladu 
s modrou skupinou („blue box“) podpor WTO. Jelikož žlutá skupina („amber box“) poskytuje 
dostatečný prostor, pokud jde o současné a budoucí závazky, musí Komise, jak tomu bylo 
vždy, nechat členské státy zvolit si, v jaké formě, v rámci stanovených limitů, tuto pomoc 
poskytnou.

Pozměňovací návrh 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Článek 38 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Podpora vázaná na produkci bude 
postupně snížena. V roce 2019 nebude 
dosahovat více než 50 % plateb 
provedených v roce 2014.
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Or. de

Pozměňovací návrh 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2086
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 15 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
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provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 15 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2088
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 15 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 15 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2090
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 15 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí požadovaný podíl svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2092
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 10 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Odůvodnění

Procentuální podíl určený na podporu vázanou na produkci by měl být stejný všude v EU a 
neměl by činit víc než 10 %.

Pozměňovací návrh 2093
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 3,5 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního
nebo regionálního stropu stanoveného v 
příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2095
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II.

1. Členské státy mohou rozhodnout do 1. 
srpna roku předcházejícího prvnímu roku 
provádění této podpory, že na financování 
nepovinné podpory vázané na produkci 
použijí až 5 % svého ročního vnitrostátního
nebo regionálního stropu stanoveného v 
příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Článek 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Procentuální podíl z vnitrostátního 
stropu stanoveného v odstavci 1 bude 
navýšen o tři procentní body pro ty 
členské státy, které se rozhodnou použít 
alespoň 3 % svého vnitrostátního stropu 
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stanoveného v příloze II za účelem 
podpory bílkovinných plodin podle této 
kapitoly. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2097
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2098
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být používána pouze za výjimečných okolností, protože 
podstatně narušuje soutěž mezi zemědělci z různých členských států. Není odůvodněné povolit, 
aby členské státy, které toto opatření dříve používaly, mohly v jeho používání nadále 
pokračovat, což by vedlo k dalším narušením v rámci jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se
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a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
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b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2103
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 20 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. bg

Pozměňovací návrh 2104
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 20 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:
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Or. es

Pozměňovací návrh 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 20 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. es

Pozměňovací návrh 2106
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 20 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 2107
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 

2. Členské státy by měly mít možnost 
stanovit míru své vlastní podpory, která 
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ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

nepřesáhne strop 15 % stanovený 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 2108
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 15 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. it

Odůvodnění

Je třeba větší flexibility, aby se zajistilo, že bude dostupné dostatečné množství finančních 
prostředků, které uspokojí potřeby členských států, ve kterých zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví, které jsou obzvláště důležité z hospodářských, 
sociálních a/nebo environmentálních důvodů, čelí obtížím.

Pozměňovací návrh 2109
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 15 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2110
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 15 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 15 % 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II za předpokladu, že:

Or. fr

Odůvodnění

Plodiny, na které lze poskytnout podporu vázanou na produkci jsou nezbytné z 
hospodářských, sociálních a evnironmentálních důvodů a z důvodů zachování dědictví. Tato 
otázka je natolik důležitá, že by členským státům, které si to žádají, měl být dán větší 
manévrovací prostor.

Pozměňovací návrh 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí roční 
vnitrostátní strop stanovený v příloze II:

Or. en

Pozměňovací návrh 2113
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí roční 
vnitrostátní strop stanovený v příloze II:

Or. en

Pozměňovací návrh 2114
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že:

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí roční 
vnitrostátní strop stanovený v příloze II:

Or. lv
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Pozměňovací návrh 2115
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2117
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a



AM\909525CS.doc 119/173 PE494.491v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 
nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo

a) až 20 %, za předpokladu, že používají 
do 31. prosince 2013 režim jednotné platby 
na plochu podle hlavy V nařízení (ES) č. 
73/2009, nebo financují opatření podle 
článku 111 uvedeného nařízení, nebo se na 
ně vztahuje odchylka stanovená v čl. 69 
odst. 5, nebo v případě Malty, v čl. 69 odst. 
1 uvedeného nařízení; a/nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 2119
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy V 

a) až 20 %, pokud používají do 31. 
prosince 2013 režim jednotné platby na 
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nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo

plochu podle hlavy V nařízení (ES) č. 
73/2009, nebo financují opatření podle 
článku 111 uvedeného nařízení, nebo se na 
ně vztahuje odchylka stanovená v čl. 69 
odst. 5, nebo v případě Malty, v čl. 69 odst. 
1 uvedeného nařízení; a/nebo

Or. lv

Pozměňovací návrh 2120
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 

vypouští se
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poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2122
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

b) až 10 %, za předpokladu, že v průběhu 
alespoň jednoho roku v období 2010–2013 
přidělily více než 5 % částky, kterou měly 
k dispozici na poskytnutí přímých plateb 
podle hlav III, IV a V nařízení (ES) č. 
73/2009, s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 
oddílu 6, na financování opatření 
uvedených v hlavě III kapitole 2 oddíle 2 
nařízení (ES) č. 73/2009, podpory uvedené 
v čl. 68 odst. 1 písm. a) bodech i) až iv) a v 
čl. 68 odst. 1 písm. b) a e) uvedeného 
nařízení nebo opatření kapitoly 1, s 
výjimkou hlavy IV oddílu 6 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2124
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

b) až 10 %, pokud v průběhu alespoň 
jednoho roku v období 2010–2013 přidělily 
více než 5 % částky, kterou měly k 
dispozici na poskytnutí přímých plateb 
podle hlav III, IV a V nařízení (ES) č. 
73/2009, s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 
oddílu 6, na financování opatření 
uvedených v hlavě III kapitole 2 oddíle 2 
nařízení (ES) č. 73/2009, podpory uvedené 
v čl. 68 odst. 1 písm. a) bodech i) až iv) a v 
čl. 68 odst. 1 písm. b) a e) uvedeného 
nařízení nebo opatření kapitoly 1, s 
výjimkou hlavy IV oddílu 6 uvedeného 
nařízení.

Or. lv
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Pozměňovací návrh 2125
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení.

b) až 10 %, za předpokladu, že v průběhu 
alespoň jednoho roku v období 2010–2013 
přidělily více než 5 % částky, kterou měly 
k dispozici na poskytnutí přímých plateb 
podle hlav III, IV a V nařízení (ES) č. 
73/2009, s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 
oddílu 6, na financování opatření 
uvedených v hlavě III kapitole 2 oddíle 2 
nařízení (ES) č. 73/2009, podpory uvedené 
v čl. 68 odst. 1 písm. a) bodech i) až iv) a v 
čl. 68 odst. 1 písm. b) a e) uvedeného 
nařízení nebo opatření kapitoly 1, s 
výjimkou hlavy IV oddílu 6 uvedeného 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2126
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 

vypouští se
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oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

Or. en

Pozměňovací návrh 2127
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 

vypouští se
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rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

Or. en

Odůvodnění

Procentuální podíl navázání podpory na produkci by měl být stejný v celé EU. Členské státy 
by neměly mít možnost dále jej navyšovat.

Pozměňovací návrh 2130
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 

vypouští se
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opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

Or. en

Pozměňovací návrh 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2134
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2135
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) č. 
73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení, opatření 
kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV oddílu 6 
uvedeného nařízení nebo podpory 
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rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

stanovené v hlavě V kapitole 4 uvedeného 
nařízení, mohou rozhodnout, že použijí 
20 % svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II po schválení 
Komisí v souladu s článkem 41.

Or. bg

Pozměňovací návrh 2136
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba větší flexibility, aby se zajistilo, že bude dostupné dostatečné množství finančních 
prostředků, které uspokojí potřeby členských států, ve kterých zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví, které jsou obzvláště důležité z hospodářských, 
sociálních a/nebo environmentálních důvodů, čelí obtížím.
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Pozměňovací návrh 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku
v období 2010–2013 přidělily více než 
10 % částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle čl. 182 
odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze 
dne 22. října 2007, kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé 
zemědělské produkty („jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů“) a podle hlav 
III, IV a V nařízení (ES) č. 73/2009,
s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, 
na financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) č. 
73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

Or. en

(Úř. věst. L 299, 16.11.07, s. 1.)

Odůvodnění

Měl by být přidán odkaz na čl. 182 odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007, aby byla při kalkulaci 
vzata do úvahy veškerá podpora vázaná na produkci založená na čl. 68 nařízení (ES) č. 
73/2009.

Pozměňovací návrh 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) č. 
73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, a také 
členské státy, které uplatnily doplňkové 
vnitrostátní přímé platby, jak je stanoveno 
v hlavě V kapitole 4 nařízení (ES) č. 
73/2009, a oddělené platby, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

Or. en

Odůvodnění

Všem členským státům by měla být poskytnuta stejná možnost stanovit procentuální limit na 
podporu vázanou na produkci, aby se předešlo narušení soutěže.

Pozměňovací návrh 2139
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské 
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které v průběhu alespoň jednoho roku v 
období 2010–2013 přidělily více než 10 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, s 
výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, na 
financování opatření uvedených v hlavě III 
kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

státy, které v průběhu alespoň jednoho 
roku v období 2010–2013 přidělily více 
než 10 % částky, kterou měly k dispozici 
na poskytnutí přímých plateb podle hlav 
III, IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, 
s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, 
na financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření podle kapitoly 1, s výjimkou hlavy 
IV oddílu 6 uvedeného nařízení, 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41. Tento odstavec by měl být 
postupně zrušen, nejpozději v roce 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 2140
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Článek 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Procentuální podíl z vnitrostátních 
stropů stanoveného v odstavcích 1 a 3 
bude navýšen o tři body pro ty členské 
státy, které se rozhodnou použít alespoň 
3 % svého vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za účelem 
podpory bílkovinných plodin podle této 
kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

Produkce bílkovinných plodin v EU, která má v současnosti schodek, by měla být podpořena 
v rámci nepovinné podpory vázané na produkci, čímž by byly dodrženy mezinárodní závazky 
EU v rámci WTO.
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Pozměňovací návrh 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců 
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

vypouští se

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1 a 2, případně v rámci 
omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;
b) že sníží procentní podíl použitý na 
financování podpory vázané na produkci 
a případně upraví podmínky pro 
poskytování této podpory;
c) že ukončí poskytování podpory podle 
této kapitoly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců 
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou každoročně do 
1. srpna přezkoumat své rozhodnutí podle 
odstavců 1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem 
od následujícího roku:

Or. es
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Pozměňovací návrh 2143
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců 
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou každoročně do 
1. srpna přezkoumat své rozhodnutí podle 
odstavců 1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem 
od následujícího roku:

Or. bg

Pozměňovací návrh 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců 
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2015 
a/nebo 1. srpna 2017 přezkoumat své 
rozhodnutí podle odstavců 1, 2 a 3 a 
rozhodnout s účinkem od následujícího 
roku:

Or. en

Pozměňovací návrh 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavce
1 a rozhodnout s účinkem od roku 2017, 
že:
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Or. en

Pozměňovací návrh 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavce
1 a rozhodnout s účinkem od roku 2017, 
že:

Or. en

Pozměňovací návrh 2147
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců
1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem od roku 
2017:

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavce
1 a rozhodnout s účinkem od roku 2017, 
že:

Or. en

Pozměňovací návrh 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1 a 2, případně v rámci 

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavcem 1, případně v rámci 
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omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 2149
Alyn Smith

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1 a 2, případně v rámci 
omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavcem 1, případně v rámci 
omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1 a 2, případně v rámci 
omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1, 2 a 3, případně v 
rámci omezení stanovených tamtéž, a 
pokud je to vhodné, upraví podmínky pro 
poskytnutí podpory;

Or. es

Pozměňovací návrh 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1 a 2, případně v rámci 
omezení stanovených tamtéž, a pokud je to 
vhodné, upraví podmínky pro poskytnutí 
podpory;

a) že zvýší procentní podíl stanovený v 
souladu s odstavci 1, 2 a 3, případně v 
rámci omezení stanovených tamtéž, a 
pokud je to vhodné, upraví podmínky pro 
poskytnutí podpory;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje větší flexibilitu za účelem uplatňování obezřetnějšího 
přístupu v počáteční fázi návrhu opatření. Na tato opatření může být uděleno více finančních 
prostředků v pozdější fázi na základě výsledků dosažených v předchozích letech, pokud 
poptávka bude větší, než se původně odhadovalo, a opatření mohou být rozšířena, aby 
zahrnovala oblasti, které původně nezahrnovala.

Pozměňovací návrh 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 až 4 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit, 
stanoví Komise každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro podpory. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 až 4 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit, 
stanoví Komise každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro podpory. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavce 1 ohledně podílu vnitrostátního 
stropu, který má být použit, stanoví 
Komise každoročně prostřednictvím 
prováděcích aktů odpovídající strop pro 
podpory. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 až 4 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit, 
stanoví Komise každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro podpory. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 a 2 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit, 
stanoví Komise každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
odpovídající strop pro podpory. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2155
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 až 4 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit,
stanoví Komise každoročně
prostřednictvím prováděcích aktů
odpovídající strop pro podpory. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

5. Na základě rozhodnutí přijatého 
jednotlivými členskými státy podle 
odstavců 1 až 4 ohledně podílu 
vnitrostátního stropu, který má být použit,
je Komise zmocněna v souladu s článkem 
55 přijímat akty v přenesené pravomoci, 
aby tak každoročně stanovila odpovídající 
strop pro podpory.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení stropu pro volitelnou podporu vázanou na produkci není čistě technické 
rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Volitelná dodatečná vnitrostátní podpora

1. Členské státy, které se v souladu 
s článkem 38 rozhodnout zavést 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci v odvětví krav bez tržní produkce 
mléka, mohou udělit dodatečnou 
vnitrostátní prémii zemědělcům, aby tak 
doplnily podporu vázanou na produkci, 
kterou tito zemědělci obdrží za ten stejný 
kalendářní rok.
2. Členské státy uvědomí zemědělce o 
podmínkách udělení této dodatečné 
vnitrostátní podpory zároveň a za použití 
stejných ujednání jako v případě podpory 
vázané na produkci.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 vypouští se
Oznámení
1. Rozhodnutí uvedená v článku 39 se 
oznámí Komisi do data uvedeného v 
daném článku a s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 39 odst. 4 písm. c) musí 
oznámení obsahovat informace o 
dotyčných regionech, vybraných druzích 
zemědělské činnosti nebo odvětvích a výši 
podpory, která má být poskytnuta.
2. Rozhodnutí uvedená v čl. 39 odst. 2 a 3, 
nebo případně v čl. 39 odst. 4 písm. a) 
musí rovněž obsahovat podrobný popis 
zvláštní situace v daném regionu a
zvláštností druhů zemědělské činnosti 
nebo zvláštních zemědělských odvětví, 
kvůli kterým je procentní podíl uvedený v 
čl. 39 odst. 1 nedostatečný pro řešení 
těžkostí uvedených v čl. 38 odst. 2 a které 
odůvodňují vyšší úroveň podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí uvedená v článku 39 se 
oznámí Komisi do data uvedeného v 

1. Rozhodnutí uvedená v článku 39 se 
oznámí Komisi do data uvedeného v 
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daném článku a s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 39 odst. 4 písm. c) musí oznámení 
obsahovat informace o dotyčných 
regionech, vybraných druzích zemědělské
činnosti nebo odvětvích a výši podpory, 
která má být poskytnuta.

daném článku a s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 39 odst. 4 písm. c) musí oznámení 
obsahovat informace o dotyčných 
regionech, vybraných druzích zemědělské 
činnosti nebo odvětvích a výši podpory, 
která má být poskytnuta, a o stávající 
úrovni produkce v daných odvětvích a 
regionech.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zavedeny pojistky, které by zajistily, aby podpora vázaná na produkci byla 
poskytována pouze v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v příslušných regionech.

Pozměňovací návrh 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí uvedená v čl. 39 odst. 2 a 3, 
nebo případně v čl. 39 odst. 4 písm. a) 
musí rovněž obsahovat podrobný popis 
zvláštní situace v daném regionu a 
zvláštností druhů zemědělské činnosti nebo 
zvláštních zemědělských odvětví, kvůli 
kterým je procentní podíl uvedený v čl. 39 
odst. 1 nedostatečný pro řešení těžkostí 
uvedených v čl. 38 odst. 2 a které 
odůvodňují vyšší úroveň podpory.

2. Rozhodnutí uvedená, nebo případně v čl. 
39 odst. 2 písm. a) musí rovněž obsahovat 
podrobný popis zvláštní situace v daném 
regionu a zvláštností druhů zemědělské 
činnosti nebo zvláštních zemědělských 
odvětví, kvůli kterým je procentní podíl 
uvedený v čl. 39 odst. 1 nedostatečný pro 
řešení těžkostí uvedených v čl. 38 odst. 2 a 
které odůvodňují vyšší úroveň podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

1. Rozhodnutí uvedená v článku 39 se 
oznámí Komisi do data uvedeného v 
daném článku a s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 39 odst. 4 písm. c) musí oznámení 
obsahovat informace o dotyčných 
regionech, vybraných druzích zemědělské 
činnosti nebo odvětvích a výši podpory, 
která má být poskytnuta.

1. Rozhodnutí uvedená v článku 39 se 
oznámí Komisi do data uvedeného v 
daném článku a s výjimkou rozhodnutí 
podle čl. 39 písm. c) musí oznámení 
obsahovat informace o dotyčných 
regionech, vybraných druzích zemědělské 
činnosti nebo odvětvích a výši podpory, 
která má být poskytnuta.

Or. en

Pozměňovací návrh 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozhodnutí uvedená v čl. 39 odst. 2 a 3, 
nebo případně v čl. 39 odst. 4 písm. a) 
musí rovněž obsahovat podrobný popis 
zvláštní situace v daném regionu a
zvláštností druhů zemědělské činnosti 
nebo zvláštních zemědělských odvětví, 
kvůli kterým je procentní podíl uvedený v 
čl. 39 odst. 1 nedostatečný pro řešení 
těžkostí uvedených v čl. 38 odst. 2 a které 
odůvodňují vyšší úroveň podpory.

2. Do 1. srpna roku následujícího po 
prvním roce provádění této podpory a do 
1. srpna oznámí Komisi jakékoli změny, 
které se udály ohledně úrovní produkce v 
odvětvích a regionech, ve kterých byla 
zavedena podpora vázaná na produkci.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných regionech.

Pozměňovací návrh 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Článek 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41 vypouští se
Schválení Komisí
1. Komise schvaluje prováděcím aktem 
rozhodnutí uvedené v čl. 39 odst. 3, nebo 
případně v čl. 39 odst. 4 písm. a), pokud se 
prokáže jedna z následujících potřeb v 
dotčeném regionu nebo odvětví:
a) nutnost zachovat určitou úroveň 
zvláštní produkce vzhledem k neexistenci 
alternativ a snížit riziko ukončení 
produkce a následných sociálních a/nebo 
environmentálních problémů;
b) nutnost poskytovat stabilní dodávky 
místnímu zpracovatelskému průmyslu, 
čímž se zabrání negativním sociálním a 
ekonomickým důsledkům jakékoli 
následné restrukturalizace;
c) nutnost kompenzovat nevýhody, které 
ovlivňují zemědělce v určitém odvětví a 
které jsou důsledkem pokračujících 
narušení trhu;
d) nutnost zasáhnout v případě, že je jiná 
podpora podle tohoto nařízení, nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova] nebo jiný 
schválený režim státní podpory považován 
za nedostatečný ke splnění potřeb 
uvedených v písmenech a), b) a c).
2. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro postup 
posuzování a schvalování rozhodnutí 
uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 56 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise schvaluje prováděcím aktem 
rozhodnutí uvedené v čl. 39 odst. 3, nebo 
případně v čl. 39 odst. 4 písm. a), pokud se 
prokáže jedna z následujících potřeb v 
dotčeném regionu nebo odvětví:

1. V případech, kdy se Komise na základě 
informací podaných členským státem 
podle čl. 40 odst. 2  domnívá, že 
požadavky čl. 38 odst. 4 nebyly splněny, 
požaduje prostřednictvím prováděcích 
aktů, aby členský stát upravil míru svojí 
podpory vázané na produkci tak, aby 
odpovídala těmto požadavkům. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje další pojistky proto, aby podpora vázaná na produkci 
byla poskytována pouze za účelem zachování úrovní produkce v příslušných regionech.

Pozměňovací návrh 2164
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise schvaluje prováděcím aktem
rozhodnutí uvedené v čl. 39 odst. 3, nebo 
případně v čl. 39 odst. 4 písm. a), pokud se 
prokáže jedna z následujících potřeb v 
dotčeném regionu nebo odvětví:

1. Komise je v souladu s článkem 55 
zmocněna přijmout akt v přenesené 
pravomoci za účelem schválení rozhodnutí
uvedeného v čl. 39 odst. 3, nebo případně 
v čl. 39 odst. 4 písm. a), pokud se prokáže 
jedna z následujících potřeb v dotčeném 
regionu nebo odvětví:

Or. de

Odůvodnění

Nejedná se o čistě technické rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise schvaluje prováděcím aktem 
rozhodnutí uvedené v čl. 39 odst. 3, nebo 
případně v čl. 39 odst. 4 písm. a), pokud se 
prokáže jedna z následujících potřeb v 
dotčeném regionu nebo odvětví:

1. Komise schvaluje prováděcím aktem
rozhodnutí uvedené, nebo případně v čl. 39 
odst. 2 písm. a), pokud se prokáže jedna z 
následujících potřeb v dotčeném regionu 
nebo odvětví:

Or. en

Pozměňovací návrh 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nutnost zachovat určitou úroveň 
zvláštní produkce vzhledem k neexistenci 
alternativ a snížit riziko ukončení 
produkce a následných sociálních a/nebo 
environmentálních problémů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nutnost poskytovat stabilní dodávky 
místnímu zpracovatelskému průmyslu, 

vypouští se
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čímž se zabrání negativním sociálním a 
ekonomickým důsledkům jakékoli 
následné restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2168
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nutnost poskytovat stabilní dodávky 
místnímu zpracovatelskému průmyslu, 
čímž se zabrání negativním sociálním a 
ekonomickým důsledkům jakékoli 
následné restrukturalizace;

b) nutnost poskytovat stabilní dodávky 
místnímu zpracovatelskému průmyslu a 
místním potravinovým řetězcům, čímž se 
zabrání negativním sociálním a 
ekonomickým důsledkům jakékoli 
následné restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nutnost kompenzovat nevýhody, které 
ovlivňují zemědělce v určitém odvětví a 
které jsou důsledkem pokračujících 
narušení trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nutnost zasáhnout v případě, že je jiná 
podpora podle tohoto nařízení, nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova] nebo jiný 
schválený režim státní podpory považován 
za nedostatečný ke splnění potřeb 
uvedených v písmenech a), b) a c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2171
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozhodnutí uvedené v čl. 39 odst. 3, 
nebo případně v čl. 39 odst. 4 písm. a 
nesmí vést k narušení trhů a nerovnováze 
v rámci evropských rovných podmínek. 
V takovém případě Komise nesmí 
rozhodnutí schválit.

Or. en

Pozměňovací návrh 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. nutnost spravedlivé a úměrné podpory 
pro výrobce, kteří do roku 2013 obdrží 
platby založené na úrovních produkce 
v základních obdobích (počet kusů 
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hospodářských zvířat), na výnosu nebo 
produkčních kvótách.

Or. es

Odůvodnění

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Pozměňovací návrh 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Článek 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. nutnost spravedlivé a úměrné podpory 
pro výrobce, kteří podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 nebo nařízení (ES) č. 73/2009 
obdrží platby založené na úrovních 
produkce v základních obdobích (počet 
kusů hospodářských zvířat), na výnosu 
nebo produkčních kvótách.

Or. es

Pozměňovací návrh 2174
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím 2. Komise je v souladu s článkem 55 
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prováděcích aktů pravidla pro postup 
posuzování a schvalování rozhodnutí 
uvedených v odstavci 1. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 56 odst. 2.

zmocněna přijímat akty týkající se 
přijímání pravidel pro postup posuzování a 
schvalování rozhodnutí uvedených v 
odstavci 1.

Or. de

Odůvodnění

Nejedná se o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Hlava IV – Kapitola 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 1a
Pomoc zemědělcům, pro něž je 

zemědělství hlavní činností
Článek 41a
Obecná pravidla
1. Členské státy poskytnou roční platbu na 
zemědělskou pracovní jednotku 
zemědělcům, pro něž je zemědělství hlavní 
činností.
2. Jejími příjemci jsou:
a) fyzické osoby, které mají 18 let nebo 
více, nejsou v důchodu ani nepobírají 
příspěvek v plné invaliditě, pokud jde o 
veškerou zemědělskou činnost, které 
získávají alespoň 50 % svého celkového 
příjmu ze zemědělské činnosti svých 
podniků a prací, která nesouvisí se 
zemědělstvím, tráví méně než 50 % své 
celkové pracovní doby. a
b) právnické osoby, ve kterých je alespoň 
polovina akcionářů fyzickými osobami, 
pro něž je zemědělství hlavní činností, 
nebo ve kterých tyto osoby vlastní alespoň 
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polovinu podílu nebo základního kapitálu. 
U právnických osob sestávajících 
výhradně nebo z větší části z jiných 
právnických osob se berou v potaz 
sdružení či spojení s jinými společnostmi, 
aby se tak určilo, jestli tato sdružení či 
spojení znamenají, že alespoň polovinu 
podílu nebo základního kapitálu vlastní 
fyzické osoby, pro něž je zemědělství 
hlavní činností.
Článek 41b
Výše platby
Pro každý příslušný rok se roční platba na 
zemědělskou pracovní jednotku vypočítá 
vydělením vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v 
souladu s čl. 41c odst. 1 počtem 
zemědělských pracovních jednotek za rok, 
které jednotliví příjemci zaznamenali. 
Článek 41c
Finanční ustanovení
1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 15 % 
ročního vnitrostátní stropu stanoveného v 
příloze II.
2. Komise každoročně prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví strop pro platbu 
podle této kapitoly. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
56 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní podpora pro bavlnu Časově omezená zvláštní podpora pro 
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bavlnu

Or. de

Pozměňovací návrh 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
Oblast působnosti
Podpora se poskytuje zemědělcům, kteří 
produkují bavlnu kódu KN 5201 00, za 
podmínek stanovených v této kapitole 
(„zvláštní podpora pro bavlnu“).

Or. en

Pozměňovací návrh 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 vypouští se
Způsobilost
1. Zvláštní podpora pro bavlnu se 
poskytuje na hektar plochy, na kterou lze 
poskytnout podporu, oseté bavlnou. 
K tomu, aby bylo možné na plochu 
poskytnout podporu, musí ležet 
na zemědělské půdě schválené členským 
státem pro produkci bavlny, být oseta 
povolenými odrůdami a skutečně sklizena 
za běžných vegetačních podmínek.
Zvláštní podpora pro bavlnu se vyplácí na 
bavlnu řádné a uspokojivé obchodní 
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jakosti.
2. Členské státy schvalují půdu a povolují 
odrůdy uvedené v odstavci 1 podle 
pravidel a podmínek, které mají být přijaty 
podle odstavce 3.
3. K zajištění účinné správy zvláštní 
podpory pro bavlnu se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 55 týkajících se 
pravidel a podmínek pro povolení půdy a 
odrůd pro účely zvláštní podpory pro 
bavlnu.
4. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro schvalovací 
postup a pro oznamování informací 
producentům v souvislosti s tímto 
schválením. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
56 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2179
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní podpora pro bavlnu se vyplácí na 
bavlnu řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti.

Zvláštní podpora pro bavlnu se vyplácí na 
bavlnu řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti. Nevztahuje se na monokulturu 
bavlny.

Or. en

Pozměňovací návrh 2180
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 vypouští se
Schválené mezioborové organizace
1. Pro účely této kapitoly se „schválenou 
mezioborovou organizací“ rozumí 
právnická osoba složená ze zemědělců 
produkujících bavlnu a nejméně jedné 
vyzrňovací stanice, která provádí např. 
následující činnosti:
a) pomoc při koordinaci lepšího způsobu 
uvádění bavlny na trh, zejména 
prostřednictvím výzkumných studií 
a průzkumů trhu;
b) vypracovávání vzorů smluv slučitelných 
s pravidly Unie;
c) orientaci produkce na produkty, které 
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jsou lépe přizpůsobeny potřebám trhu 
a poptávce spotřebitelů, zejména 
z hlediska jakosti a ochrany spotřebitele;
d) aktualizaci metod a prostředků 
zlepšování jakosti produktu;
e) rozvíjení marketingových strategií na 
podporu odvětví bavlny prostřednictvím 
systémů certifikace jakosti.
2. Členský stát, v němž se nacházejí 
vyzrňovací stanice, schválí mezioborové 
organizace, které splňují kritéria, jež 
budou stanovena podle odstavce 3.
3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, pokud jde o:
a) kritéria pro schválení mezioborových 
organizací;
b) povinnosti pro producenty;
c) pravidla pro situace, kdy schválená 
mezioborová organizace uvedená kritéria 
nedodržuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 2183
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 vypouští se
Poskytnutí platby
1. Zemědělcům se poskytuje zvláštní 
podpora pro bavlnu na hektar, na který 
lze poskytnout podporu, jak je stanoveno v 
článku 44.
2. Zemědělcům, kteří jsou členy schválené 
mezioborové organizace, se poskytuje 
zvláštní podpora pro bavlnu na hektar, na 
který lze poskytnout podporu, v rámci 
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základní plochy stanovené v čl. 44 odst. 1, 
zvýšená o částku 2 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 vypouští se
Poskytnutí platby
1. Zemědělcům se poskytuje zvláštní 
podpora pro bavlnu na hektar, na který 
lze poskytnout podporu, jak je stanoveno v 
článku 44.
2. Zemědělcům, kteří jsou členy schválené 
mezioborové organizace, se poskytuje 
zvláštní podpora pro bavlnu na hektar, na 
který lze poskytnout podporu, v rámci 
základní plochy stanovené v čl. 44 odst. 1, 
zvýšená o částku 2 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 2185
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělcům se poskytuje zvláštní 
podpora pro bavlnu na hektar, na který 
lze poskytnout podporu, jak je stanoveno v 
článku 44.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2186
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělcům, kteří jsou členy schválené 
mezioborové organizace, se poskytuje 
zvláštní podpora pro bavlnu na hektar, na 
který lze poskytnout podporu, v rámci 
základní plochy stanovené v čl. 44 odst. 1, 
zvýšená o částku 2 EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Hodnocení

Komise bude požádána, aby předložila 
zprávu o účinnosti a nezbytnosti opatření 
v článcích 42–46, které stanovují zvláštní 
podporu pro bavlnu v Bulharsku, Řecku, 
Portugalsku a Španělsku. Tato zpráva 
bude předložena Radě do 31. března 2014 
a bude obsahovat návrhy alternativní 
podpory pro odvětví bavlny, které jsou 
slučitelné s rozvojem společné zemědělské 
politiky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Zpráva o dotacích na produkci bavlny a 

jejich dopadech
Komise připraví zprávu o účinnosti 
opatření obsažených v článcích 42–46, 
pokud jde o podporu odvětví bavlny ze 
strany EU, jak stanoveno v aktech o 
přistoupení Bulharska, Řecka, 
Portugalska a Španělska. Tato zpráva 
bude předložena Radě a Parlamentu před 
31. březnem 2014 a bude obsahovat 
doporučení ohledně alternativních 
způsobů poskytování podpory, které jsou 
slučitelné s vývojem v rámci společné 
zemědělské politiky a se závazky v rámci 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje ve 
smyslu článku 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Pokračování poskytování zvláštní podpory pro bavlnu je z hlediska životního prostředí 
neudržitelné a brání pokroku v mezinárodních obchodních jednáních.  Komise by měla 
přezkoumat, zda existuje lepší způsob, jak splnit závazky stanovené v aktech o přistoupení 
Bulharska, Řecka, Portugalska a Španělska.

Pozměňovací návrh 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 1. Členské státy mohou zavést 
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nároky přidělené v roce 2014 podle 
článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

zjednodušený režim pro „malé zemědělce“ 
nazývaný „režim pro malé zemědělce“.

Or. en

Odůvodnění

Režim pro malé zemědělce by měl být volitelnou možností a členské by měly samy rozhodnout, 
zda jej nabídnou, nebo nikoli.

Pozměňovací návrh 2190
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle 
článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

1. Členské státy mohou zavést 
zjednodušený režim pro „malé zemědělce“ 
nazývaný „režim pro malé zemědělce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 1. Členské státy, které jsou v EU déle než 
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nároky přidělené v roce 2014 podle 
článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

od 1. května 2004 se mohou rozhodnout
provádět zjednodušený režim za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby účast v režimu pro malé zemědělce byla 
dobrovolná pro členské státy, které jsou v EU déle než od 1. května 2004, protože tento režim 
v praxi znamená, že je třeba zavést nový souběžný systém řízení, což značně komplikuje 
fungování systému přímých plateb.

Pozměňovací návrh 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou zavést 
zjednodušený režim pro malé zemědělce 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v této hlavě. Pokud členské státy uplatní 
tento režim, zemědělci, kterým přísluší 
platební nároky přidělené v roce 2014 
podle článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou řídit zjednodušený 
režim podle podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“. Zemědělci, kterým přísluší 
platební nároky přidělené v roce 2014 
podle článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na „režimu
pro malé zemědělce“.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o režim pro malé zemědělce, mělo by být na členských státech, aby se dobrovolně 
rozhodly, zda jej chtějí řídit, stejně jako zemědělci mají na výběr, zda se pro něj rozhodnou.

Pozměňovací návrh 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E. 
Jensen

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou řídit zjednodušený 
režim podle podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“. Zemědělci, kterým přísluší 
platební nároky přidělené v roce 2014 
podle článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. en
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Odůvodnění

Toto je další pozměňovací návrh, který vyjasňuje, že by tato platba měla být pro členské státy 
dobrovolná.

Pozměňovací návrh 2195
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou zavést režim podle 
podmínek stanovených v této hlavě, dále 
jen „režim pro malé zemědělce“: 
Zemědělci, kterým přísluší platební nároky 
přidělené v roce 2014 podle článku 21 a 
splňující minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1, se mohou rozhodnout pro 
účast na zjednodušeném režimu za 
podmínek stanovených v této hlavě.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by se měly dobrovolně rozhodnout, jestli chtějí poskytovat režim pro malé 
zemědělce, a posoudit, zda zavedení a řízení souběžného systému je cílem, ke kterému směřují. 
Existují již i jiné možnosti zjednodušení postupů žádostí, např. pro zemědělce, kteří podávají 
žádost na základě stejné půdy každý rok.

Pozměňovací návrh 2196
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném

1. Členské státy mohou zavést zvláštní, 
zjednodušený režim pro malé zemědělce, 
dále „režim pro malé zemědělce“. 
Zemědělci, kterým přísluší platební nároky 
přidělené v roce 2014 podle článku 21 a 
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režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

splňující minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1, se mohou rozhodnout pro 
účast na tomto režimu, pokud jej členský 
stát zavede, za podmínek stanovených v 
této hlavě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2197
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou rozhodnout, že
zemědělci, kterým přísluší platební nároky 
přidělené v roce 2014 podle článku 21 a 
splňující minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1, mají možnost účasti na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2198
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou rozhodnout, že
zemědělci, kterým přísluší platební nároky 
přidělené v roce 2014 podle článku 21 a 
splňující minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1, mají možnost účasti na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2199
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této 
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou rozhodnout, že 
zemědělci, kterým přísluší platební nároky 
přidělené v roce 2014 podle článku 21 a 
splňující minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1, se mohou rozhodnout pro 
účast na zjednodušeném režimu za 
podmínek stanovených v této hlavě, dále 
jen „režim pro malé zemědělce“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle 
článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

1. Zemědělci odpovídající definici 
„aktivního zemědělce“ stanovené v článku 
9 se mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2201
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kterým přísluší platební 
nároky přidělené v roce 2014 podle článku 
21 a splňující minimální požadavky 
stanovené v čl. 10 odst. 1, se mohou 
rozhodnout pro účast na zjednodušeném 
režimu za podmínek stanovených v této
hlavě, dále jen „režim pro malé 
zemědělce“.

1. Členské státy mohou dobrovolně 
rozhodnout, že zemědělci, kterým přísluší 
platební nároky přidělené v roce 2014 
podle článku 21 a splňující minimální 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 1, se 
mohou rozhodnout pro účast na 
zjednodušeném režimu za podmínek 
stanovených v této hlavě, dále jen „režim 
pro malé zemědělce“.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Článek 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zavedou režim pro malé 
zemědělce podle této hlavy. Pokud je však 
v členském státě podíl potenciálních 
příjemců podpory nižší než 5 % 
zemědělců, nemusí členský stát režim pro 
malé zemědělce uplatnit.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o ustavení režimu pro malé zemědělce by mělo náležet členským státům, jelikož 
tak lze zabránit nadměrné administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Návrh nařízení
Článek 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zemědělci – s výjimkou zemědělců 
v členských státech, které si v souladu 
s ustanoveními předchozího odstavce 
zvolily neprovádět „režim pro malé 
zemědělce“ – s nároky na platbu 
přidělenými v roce 2014 podle článku 21 a 
splňující minimální požadavky stanovené 
v čl. 10 odst. 1 se mohou rozhodnout 
zapojit se do zjednodušeného režimu za 
podmínek stanovených v této hlavě.

Or. es

Pozměňovací návrh 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby v režimu pro malé zemědělce
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.

2. Pro účely této kapitoly se následující 
pravidla vztahují na ty členské státy, která 
uplatňují režim pro malé zemědělce.

Or. en

Pozměňovací návrh 2205
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby v režimu pro malé zemědělce 
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že
platby v režimu pro malé zemědělce 
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2206
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby v režimu pro malé zemědělce 
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že
platby v režimu pro malé zemědělce 
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 2207
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby v režimu pro malé zemědělce 
nahradí platby, které mají být poskytnuty 
na základě hlavy III a IV.

2. Platby v režimu pro malé zemědělce 
mohou nahradit platby, které mají být 
poskytnuty na základě hlavy III a IV podle 
uvážení členského státu nebo na 
regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 2208
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny druhy zemědělských systémů by v zásadě měly mít povinnost účastnit se podle 
ustanovení hlavy III kapitoly 2.

Pozměňovací návrh 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Malým zemědělcům by neměly být povoleny výjimky z žádných ekologických opatření.

Pozměňovací návrh 2210
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 

vypouští se
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III kapitole 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2211
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2.

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce splňují nařízení týkající se 
podmíněnosti stejně jako ti, kteří přijímají 
základní platbu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2212
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2.

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů vymezených v hlavě 
III kapitole 2 tohoto nařízení. Měli by však 
splňovat povinnosti související s 
podmíněností stanovené v nařízení (EU) 
č. [...] [horizontální nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Podmíněnost by se měla vztahovat na malé zemědělce, neboť je důležité, aby všichni 
zemědělci, kteří jsou příjemci prostředků z EU, bez ohledu na svou velikost, dodržovali 
minimální normy v oblasti ochrany životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 2213
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby zemědělcům, u 
nichž je zjištěno, že po zveřejnění tohoto 
návrhu nařízení Komise rozdělili svůj 
zemědělský podnik za jediným účelem, a 
to využít režimu pro malé zemědělce, 
nebyly vyplaceny žádné platby. Výše 
uvedené se vztahuje i na zemědělce, 
jejichž podniky vznikly tímto rozdělením.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby zemědělcům, u 
nichž je zjištěno, že po zveřejnění tohoto 
návrhu nařízení Komise rozdělili svůj 
zemědělský podnik za jediným účelem, a 
to využít režimu pro malé zemědělce, 
nebyly vyplaceny žádné platby. Výše 
uvedené se vztahuje i na zemědělce, 
jejichž podniky vznikly tímto rozdělením.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k očekávaným potížím plynoucím z ustanovení doložky o obcházení (a s ohledem na 
to, že v mnoha případech bude zkrátka nemožné sledovat záměrnou činnost zemědělců), 
vyzýváme k vypuštění tohoto ustanovení.
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Pozměňovací návrh 2215
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je uplatněn článek 20, členské 
státy mohou určit různé formy 
financování pro regiony definované ve 
smyslu tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2216
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci účastnící se režimu pro 
malé zemědělce a spolupracující ve 
skupinách producentů, jak je vymezují 
články 28 a 36 nařízení 627, za účelem 
zlepšení životaschopnosti zemědělských 
podniků by měli mít přístup k 25% 
navýšení každé jednotlivé platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 2217
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při uplatnění článku 20 mohou 
členské státy přidělit různé částky 
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regionálním oblastem definovaným na 
základě tohoto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožňuje uplatňování na regionální úrovni v souladu s článkem 
20.

Pozměňovací návrh 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Článek 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47a
Obecná pravidla pro podporu malým 

zemědělcům
1. Členské státy poskytnou roční platbu 
malým zemědělským podnikům a malým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
režimu základní platby podle kapitoly 1.
2. Pro účely této kapitoly se malými 
zemědělskými podniky a malými 
zemědělci rozumějí podniky o velikosti 
určené členskými státy. Příslušná kritéria 
by měla být stanovena v aktech 
v přenesené pravomoci přijatými Komisí.
3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční 
kázně, postupného snižování a omezení, 
lineárních snížení uvedených v článku 7 a 
veškerých snížení a vyloučení uložených 
podle článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], poskytuje se 
každoročně platba uvedená v odstavci 1
tohoto článku po aktivaci platebních 
nároků zemědělce.
4. Členské státy stanoví výši platby 
uvedené v odstavci 1 v rámci mezí 
poskytované finanční podpory 
stanovených v čl. 51 odst. 2 tohoto 
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nařízení.
5. Zemědělci, kteří přijímají platby 
v režimu podpory pro malé zemědělské 
podniky a malé zemědělce se mohou 
účastnit tematických podprogramů 
uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) třetím 
pododstavci nařízení o rozvoji venkova.

Or. fr


