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Pozměňovací návrh 425
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při přípravě vzorků pro kontroly zohlední 
odpovědný orgán míru rizika, že dojde 
k ohrožení veřejných prostředků 
z rozpočtu EU, a také rizika pro životní 
prostředí a veřejné zdraví a s nimi spojené 
náklady, ve smyslu ustanovení článku 60.

Or. en

Odůvodnění

Ze zásady rozpočtové efektivity veřejného financování vyplývá, že riziko pro fondy či rozpočet 
EU by mělo zahrnovat také náklady spojené se škodami na životním prostředí a veřejném 
zdraví, mj. přidružené náklady na vyčištění a renovaci postižených zón, uskladnění 
nebezpečného/škodlivého materiálu, případnou kompenzaci obětí (včetně zemědělců) či 
náklady na řešení krizí či kontaminace. EU by neměla financovat zemědělství, které 
poškozuje, neboť škody na životním prostředí a veřejném zdraví platíme dvakrát: 
prostřednictvím SZP a prostřednictvím veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh 426
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výběru vzorků zemědělských podniků 
pro inspekce, které vycházejí 
z vyhodnocení rizika, mohou členské státy 
zohlednit skutečnost, že ekologické 
zemědělství představuje ze své podstaty 
nižší riziko znečištění životního prostředí, 
a tedy i menší riziko pro veřejné 
prostředky a rozpočet EU.



PE494.482v02-00 4/181 AM\910034CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Platební agentury vyberou vzorky zemědělských podniků, v nichž má být provedena inspekce, 
která zkontroluje podmíněnost (a v budoucnosti případně i ekologickou složku). Tento výběr 
vzorků pro inspekce, který vychází z rizika pro životní prostředí, by měl řádně zohledňovat, že 
z důvodu uplatňování zemědělsko-ekologických postupů představuje ekologické zemědělství ze 
své podstaty nižší riziko (že dojde k nákladům spojeným se škodami na životním prostředí) pro 
rozpočet EU.

Pozměňovací návrh 427
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou snížit počet 
kontrol prováděných na místě, jestliže 
míra chybovosti dosahuje přijatelné 
úrovně a zavedené řídící a kontrolní 
systémy fungují řádným způsobem. 
Komise v souladu s článkem 111 přijímá 
akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví 
přesné podmínky, které musí členské státy 
splnit, a pravidla, kterými se musí řídit. 
Komise se navíc zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
111 pro účely omezení počtu kontrol na 
místě prováděných každý rok na 3 % 
všech zemědělců, kteří předložili žádost 
o podporu nebo o platbu.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost snížit počet kontrol na místě, panuje-li u počtu případů 
porušení pravidel sestupná tendence. Tato zásada se uplatní obzvláště v případě změn 
ustanovení upravujících integrovaný správní a kontrolní systém.

Pozměňovací návrh 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne



AM\910034CS.doc 5/181 PE494.482v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou snížit počet 
kontrol, jestliže míra chybovosti dosahuje 
přijatelné úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou snížit počet 
kontrol prováděných na místě, jestliže 
míra chybovosti dosahuje přijatelné 
úrovně. Podrobné podmínky a pravidla 
stanoví v souladu s článkem 64 tohoto 
nařízení akty v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajův pozměňovací návrh č. 63 zachovává znění „zavedené řídící a kontrolní systémy 
fungují řádným způsobem“, jehož smysl není zcela jednoznačný a které by mohlo vést 
k zavedení značného počtu dodatečných požadavků, které by mohly ohrozit tuto příležitost 
snížit počet kontrol.

Pozměňovací návrh 430
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo správné a účinné 
uplatňování kontrol a ověřování 
podmínek způsobilosti účinným, 
soudržným a nediskriminačním 
způsobem, který chrání finanční zájmy 
Unie, zmocňuje se Komise k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, pokud jde o situace, kdy 
příjemci nebo jejich zástupci brání 
provádění kontrol.

vypouští se

Or. lv

Pozměňovací návrh 431
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme nezbytná pravidla s cílem 
dosáhnout jednotného používání této 
kapitoly v Unii. Tato pravidla se mohou 
zejména týkat:

Tato pravidla se mohou zejména týkat:

Or. de

Odůvodnění

Příslušná rozhodnutí nejsou pouhými technickými rozhodnutími.

Pozměňovací návrh 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidel pro minimální úroveň kontrol 
na místě nezbytných pro účinné řízení 
rizik, a rovněž podmínek, za kterých 
členské musí počet těchto kontrol zvýšit 
nebo snížit, pokud řídící a kontrolní 
systémy fungují správně a míra chybovosti 
se nachází na přijatelné úrovni;

b) pravidel pro minimální úroveň kontrol 
na místě, která se stanoví na míru 
odpovídající 1 % činností spadajících pod 
aktuální IACS, nebo v jiných případech 
na minimální úroveň nezbytnou pro 
účinné řízení rizik, a rovněž podmínek, za 
kterých členské musí počet těchto kontrol 
zvýšit nebo snížit, pokud řídící a kontrolní 
systémy fungují správně a míra chybovosti 
se nachází na přijatelné úrovni, a to včetně 
časových lhůt, v nichž by měla Komise 
odpovědět na informaci o tom, že určitý 
členský stát hodlá snížit počet kontrol na 
místě;

Or. en

Odůvodnění

Přijatelná úroveň chybovosti by měla být dostatečným důvodem pro vyhodnocení toho, zda 
může členský stát snížit počet kontrol. Měl by být zaveden mechanismus stanovující omezenou 
dobu, po kterou může Komise uplatnit své právo veta, přičemž by tato lhůta měla začít běžet 
od okamžiku, kdy členský stát oznámí svůj záměr snížit počet kontrol.

Pozměňovací návrh 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zaručeno, že budou kontroly 
prováděny řádně a účinně a že ověřování 
podmínek způsobilosti probíhá účinným, 
konzistentním a nediskriminačním 
způsobem chránícím finanční zájmy Unie, 
svěřuje se Komisi pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 111 
upravující pravidla pro minimální úroveň 
kontrol na místě nezbytných pro účinné 
a přiměřené řízení rizik vycházející 
z úrovně rizika a rovněž podmínky, za 
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kterých musí členské státy počet těchto 
kontrol zvýšit nebo jej mohou snížit, 
pokud se míra chybovosti nachází na 
přijatelné úrovni, a to včetně stanovení 
časových lhůt, v nichž Komise odpoví na 
informaci o tom, že určitý členský stát 
hodlá snížit počet kontrol na místě;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje č. 63 zachovává znění „zavedené řídící a kontrolní systémy 
fungují řádným způsobem“, což by mohlo vést ke značnému počtu dodatečných požadavků, 
které by mohly ohrozit tuto příležitost snížit počet kontrol. Kromě toho by měla být také 
zavedena lhůta, v níž Komise odpoví na záměr členského státu snížit počet kontrol. Tento 
pozměňovací návrh by nicméně měl být uveden v soulad s metodou provádění, kterou zvolil 
zpravodaj a kterou hájí i Evropský parlament, tedy že postup by měl být uplatňován 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidel pro minimální úroveň kontrol 
na místě nezbytných pro účinné řízení 
rizik, a rovněž podmínek, za kterých 
členské musí počet těchto kontrol zvýšit 
nebo snížit, pokud řídící a kontrolní 
systémy fungují správně a míra chybovosti
se nachází na přijatelné úrovni;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje č. 63 zachovává znění „zavedené řídící a kontrolní systémy 
fungují řádným způsobem“, což by mohlo vést ke značnému počtu dodatečných požadavků, 
které by mohly ohrozit tuto příležitost snížit počet kontrol. Kromě toho by měla být také 
zavedena lhůta, v níž Komise odpoví na záměr členského státu snížit počet kontrol. Tento 
pozměňovací návrh by nicméně měl být uveden v soulad s metodou provádění, kterou zvolil 
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zpravodaj a kterou hájí i Evropský parlament, tedy že postup by měl být uplatňován 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 435
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – bod b – písm. i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) pokud byl finanční dopad chyb (míra 
chybovosti), které byly zjištěny v průběhu 
namátkových kontrol na místě, v každém 
ze dvou předcházejících let nižší než 2 %, 
mohou členské státy snížit počet kontrol 
prováděných na místě až o 50 %;

Or. de

Odůvodnění

Text Komise týkající se snižování/zvyšování počtu kontrol je velmi vágní. Základní akt musí 
upřesnit, za jakých podmínek by měl být počet kontrol zvýšen nebo snížen.

Pozměňovací návrh 436
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – bod b – písm. i i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) pokud byl finanční dopad chyb (míra 
chybovosti), které byly zjištěny v průběhu 
namátkových kontrol na místě, v každém 
ze dvou předcházejících let vyšší než 5 %, 
zvýší členské státy počet kontrol 
prováděných na místě až o 50 %;

Or. de

Odůvodnění

Výroky Komise týkající se snižování/zvyšování počtu kontrol jsou velmi vágní. Základní akt 
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musí upřesnit, za jakých podmínek by měl být počet kontrol zvýšen nebo snížen.

Pozměňovací návrh 437
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – bod b – písm. i i i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) pokud byl finanční dopad chyb (míra 
chybovosti), které byly zjištěny v průběhu 
namátkových kontrol na místě, v každém 
ze dnou předcházejících let nižší než 1 %, 
mohou členské státy snížit počet kontrol 
prováděných na místě na 25 % 
standardního počtu kontrol;

Or. de

Odůvodnění

Výroky Komise týkající se snižování/zvyšování počtu kontrol jsou velmi vágní. Základní akt 
musí upřesnit, za jakých podmínek by měl být počet kontrol zvýšen nebo snížen.

Pozměňovací návrh 438
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zjistí-li se, že příjemce nedodržuje 
kritéria způsobilosti nebo závazky týkající 
se podmínek pro poskytování podpory, jak 
je stanoveno v právních předpisech 
v odvětví zemědělství, odejme se podpora 
zcela nebo zčásti.

1. Zjistí-li se, že příjemce nedodržuje 
kritéria způsobilosti nebo závazky týkající 
se podmínek pro poskytování podpory, jak 
je stanoveno v právních předpisech 
v odvětví zemědělství, odejme se podpora 
zcela nebo zčásti a pro nadcházející dva 
roky se sníží platby určené na část, u níž 
došlo k nedodržení kritérií.
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Or. lv

Pozměňovací návrh 439
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví-li to právo Unie, uvalí členské 
státy rovněž sankce snížením nebo 
vyloučením z platby nebo části platby, 
která byla nebo má být poskytnuta a u níž 
byla splněna kritéria způsobilosti nebo 
závazky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví-li to právo Unie, uvalí členské 
státy rovněž sankce snížením nebo 
vyloučením z platby nebo části platby, 
která byla nebo má být poskytnuta a u níž 
byla splněna kritéria způsobilosti nebo 
závazky.

Stanoví-li to právo Unie a je-li to vhodné 
s přihlédnutím k dalším upřesněním 
stanoveným v prováděcích aktech, uvalí 
členské státy rovněž sankce snížením nebo 
vyloučením z platby nebo části platby, 
která byla nebo má být poskytnuta a u níž 
byla splněna kritéria způsobilosti nebo 
závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Albert Deß
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Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka snížení podpory se odstupňuje 
podle závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu a může
vést až k úplnému vyloučení z jednoho 
nebo více režimů podpory nebo 
podpůrných opatření během jednoho nebo 
více kalendářních roků.

V závislosti na závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu mohou 
uložené správní sankce vést až k úplnému 
vyloučení z jednoho nebo více režimů 
podpory nebo podpůrných opatření během 
jednoho nebo více kalendářních roků.

Or. de

Pozměňovací návrh 442
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka snížení podpory se odstupňuje 
podle závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu a může 
vést až k úplnému vyloučení z jednoho 
nebo více režimů podpory nebo 
podpůrných opatření během jednoho nebo 
více kalendářních roků.

Částka snížení podpory se odstupňuje 
podle závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu a může 
vést až k úplnému vyloučení z jednoho 
nebo více režimů podpory nebo 
podpůrných opatření během jednoho nebo 
více kalendářních roků. Při vyhodnocování 
přiměřené míry rizika pro veřejné 
finanční prostředky a výpočtu snížení 
podpory určené žadateli, který porušil 
podmínky pro poskytování této podpory, 
zaručí příslušné orgány, aby úroveň 
tohoto snížení odpovídala skutečným 
nákladům pro společnost, které 
porušením vznikly, a přihlížejí přitom 
k článku 60.

Or. en
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Odůvodnění

Při vyhodnocování toho, nakolik je třeba snížit podporu z důvodu porušení pravidel 
podmíněnosti (na rozdíl od sankcí v případě porušení podmínek způsobilosti), jsou již dnes 
využívána kritéria závažnosti (závažné či nikoli), rozsahu (dopadů) a trvání (jak dlouho bude 
určitému systému trvat, než se zotaví, resp. jak dlouho bude trvat, než určité porušení 
přestane představovat riziko pro životní prostředí nebo pro veřejné zdraví), aniž by však míry 
snížení, jež jsou takto stanoveny, byly vždy realistické. Požadavek zavést proporcionalitu 
znamená, že jsou-li náklady pro společnost vysoké, mělo by být snížení také výrazné.

Pozměňovací návrh 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka snížení podpory se odstupňuje 
podle závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu a může 
vést až k úplnému vyloučení z jednoho 
nebo více režimů podpory nebo 
podpůrných opatření během jednoho nebo 
více kalendářních roků.

Částka snížení podpory se odstupňuje
v míře odpovídající závažnosti a povaze 
zjištěného porušení a podle závažnosti, 
rozsahu, trvání a opakování zjištěného 
nesouladu a může vést až k úplnému 
vyloučení z jednoho nebo více režimů 
podpory nebo podpůrných opatření během 
jednoho nebo více kalendářních roků.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „závažnost“ (gravity) se zde jeví vhodnějším než výraz „rozměr“ (size), neboť se tak 
zajistí konzistentnost terminologie využívané v celém nařízení.

Pozměňovací návrh 444
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 65. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při vyhodnocování závažnosti nesouladu 
zohlední orgány odpovídající za 
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uplatňování snížení skutečnost, že kvůli 
povaze událostí, při nichž dojde ke 
znečištění, nebo krizí ohrožujících veřejné
zdraví může být u některých typů 
nesouladu původní oblast, v níž je zjištěno 
porušení, sice malá, avšak důsledky 
tohoto porušení se mohou projevovat na 
mnohem větším prostoru nebo v průběhu 
mnoha let.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Částky, na které se vztahuje odnětí 
uvedené v odstavci 1 a sankce uvedené 
v odstavci 2, se získají zpět v celkové výši.

(3) Částky, na které se vztahuje odnětí 
uvedené v odstavci 1 a sankce uvedené 
v odstavci 2, se získají zpět v celkové výši, 
aniž je dotčen čl. 56 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Zpětné získávání velmi malých částek s sebou nese značné administrativní náklady. Částky 
pod určitou minimální úrovní by proto neměly být vybírány, aby byl zachován přiměřený 
poměr mezi náklady a přínosy.

Pozměňovací návrh 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Částky, na něž se vztahují odnětí 
podpory uvedená v odstavci 1a a správní 
sankce uvedené v odstavci 2, se odstupňují 
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podle závažnosti a povahy zjištěného 
porušení a podle závažnosti, rozsahu, 
trvání a opakování zjištěného nesouladu.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „závažnost“ (gravity) se zde jeví vhodnějším než výraz „rozměr“ (size), neboť se tak 
zajistí konzistentnost terminologie využívané v celém nařízení.

Pozměňovací návrh 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výše odňatých a snížených podpor 
z důvodu nesplnění povinností uvedených 
v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 
.../2012 [přímé platby] nepřesáhne částku 
uvedenou v této kapitole.
Částky, na něž se vztahuje odnětí uvedené 
v tomto odstavci, budou následně 
zpřístupněny jakožto podpora Unie 
určená na programy rozvoje venkova 
financované z EZFRV v souladu 
s nařízením (EU) č. [...] [rozvoj venkova] 
a budou poskytovány zemědělcům nebo 
skupinám přijímajícím opatření 
podporující udržitelný rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 65 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65a
Odnětí a snížení podpory, pokud jde 

o platby určené na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí

Aniž je dotčen článek 65, souhrn všech 
odňatých a snížených podpor, které se 
uplatní v souladu s tímto článkem 
v důsledku nedodržení povinností 
uvedených v hlavě III kapitole 2 nařízení 
... (přímé platby), může přesáhnout částku 
uvedenou v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Jens Rohde

Návrh nařízení
Článek 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65a
Odnětí a snížení podpory, pokud jde 
o platby zemědělcům určené na 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
a životní prostředí
Aniž je dotčen článek 65, souhrn všech 
odňatých a snížených podpor, které se 
uplatní v souladu s tímto článkem 
v důsledku nedodržení povinností 
uvedených v hlavě III kapitole 2 nařízení 
XXX (přímé platby), nepřesáhne částku 
uvedenou v této kapitole.

Or. en

Odůvodnění

Sankce za nedodržení ekologických opatření by měly být omezeny na skutečnou 
„ekologickou“ platbu, která byla zemědělci poskytnuta.
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Pozměňovací návrh 450
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) postupy a technická kritéria týkající se 
opatření a sankcí uvedených v odstavci 1, 
je-li zjištěno nedodržení povinností 
vyplývajících z použití příslušných 
právních předpisů;

Or. de

Pozměňovací návrh 451
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupy a technická kritéria týkající se 
opatření a sankcí uvedených v odstavci 1, 
je-li zjištěno nedodržení povinností 
vyplývajících z použití příslušných 
právních předpisů;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 452
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Název hlava V kapitola 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola 1a
„Kontrolní systémy a správní sankce 
v oblasti ekologizace“

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67a
„Kontroly týkající se ekologizace“
1. V případě potřeby využijí členské státy 
integrovaného systému stanoveného 
v hlavě V kapitole II, a zejména prvků 
uvedených v čl. 69 odst. 1 písm. a), b), d), 
e) a f).
2. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby ověřily, zda příjemce plní 
povinnosti stanovené v hlavě III kapitole 
II nařízení XXX (přímé platby). V 
závislosti na opatřeních v rámci 
ekologizace mohou členské státy 
rozhodnout o provádění správních 
kontrol, lze-li prokázat, že jsou tyto 
kontroly obdobně účinné.
3. Pro účely kontrol na místě vypracují 
členské státy plán výběru zemědělských 
podniků a/nebo příjemců, který se může 
shodovat s plánem výběru kontrol na 
místě stanoveným v článku 75.
4. Kontroly na místě se provádějí 
způsobem, který ověří, zda jsou v daném 
zemědělském podniku dodržována 
všechna relevantní ekologizující opatření.
5. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, pokud jde o provádění 
kontrol určených k ověření toho, zda jsou 
plněny povinnosti stanovené v hlavě III 
kapitole II nařízení XXX (přímé platby).

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 67 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67b
„Uplatňování správních sankcí v oblasti 
ekologizace“
1. Zjistí-li se, že příjemce neplní 
povinnosti stanovené v hlavě III kapitole 
II nařízení XXX (přímé platby), podpora 
odpovídající příslušné části se zcela či 
částečně odejme.
2. Částka snížení podpory se odstupňuje 
podle závažnosti, rozsahu, trvání 
a opakování zjištěného nesouladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 67 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67c
„Přenesené pravomoci“
1. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
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s článkem 111, jimiž stanoví podrobná 
pravidla pro stanovení harmonizovaného 
základu pro výpočet správních sankcí 
uvedených v článku 67b, přičemž se 
zohlední snížení z důvodu finanční kázně 
a výpočet a uplatnění sankcí uvedených 
v článku 67b.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou při vytváření 
svého „integrovaného systému“ využít 
vhodným způsobem technické prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při vytváření svého integrovaného 
systému využijí členské státy vhodným 
způsobem technické prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajův pozměňovací návrh č. 78 je příliš normativní a mohl by vést k vytvoření zbytečné 
zátěže; výraz „vhodným způsobem“ (appropriate) je v této souvislosti příhodnější než výraz 
„maximálně“ (maximum).
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Pozměňovací návrh 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jednotný systém pro zaznamenávání 
identity každého příjemce podpory 
uvedené v čl. 68 odst. 2, který předloží 
žádost o podporu nebo žádost o platbu.

f) systém pro zaznamenávání identity 
každého příjemce podpory uvedené v čl. 68 
odst. 2, který předloží žádost o podporu 
nebo žádost o platbu.

Or. en

Odůvodnění

Tyto systémy by se měly zaměřovat na výsledek spíše než na konkrétní správní postupy, což by 
členským státům umožnilo přizpůsobit systémy svým potřebám.

Pozměňovací návrh 459
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jednotný systém pro zaznamenávání 
identity každého příjemce podpory 
uvedené v čl. 68 odst. 2, který předloží 
žádost o podporu nebo žádost o platbu.

f) systém pro zaznamenávání identity 
každého příjemce podpory uvedené v čl. 68 
odst. 2, který předloží žádost o podporu 
nebo žádost o platbu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud systém funguje, mělo by být členským státům umožněno spravovat jej podle svých 
představ.

Pozměňovací návrh 460
Jim Higgins, Seán Kelly
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Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Integrovaný systém zahrnuje případně 
systém pro identifikaci a evidenci zvířat 
zavedený v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1760/2000 a nařízením Rady (ES) 
č. 21/200443.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k problémům s uplatňováním nařízení (ES) č. 21/2004 by toto nařízení nemělo být 
součástí integrovaného administrativního a kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 461
Julie Girling, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato databáze zejména umožní přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
nebo hospodářské roky od roku 2000. 
Rovněž umožní přímý a bezprostřední 
přístup k údajům za alespoň pět 
předchozích po sobě následujících 
kalendářních roků.

Tato databáze zejména umožní přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
nebo hospodářské roky od roku 2010. Toto 
ustanovení se neuplatní na ty z členských 
států, v nichž se jednotková hodnota 
platebních nároků vypočítává v souladu 
s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby]. U všech členských států 
databáze rovněž umožní přímý 
a bezprostřední přístup k údajům za 
alespoň čtyři předchozí po sobě následující 
kalendářní roky.

Or. en

Odůvodnění

Datum zahájení uchovávání údajů by mělo být aktualizováno z roku 2000 na rok 2010. 
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Obdobně též zvýšení počtu let, po které musí být údaje uchovávány pro účely přímého 
a bezprostředního přístupu, není opodstatněné a zvýšilo by náklady platebních agentur. Tato 
doba by tedy měla i nadále činit čtyři roky.

Pozměňovací návrh 462
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato databáze zejména umožní přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
nebo hospodářské roky od roku 2000.
Rovněž umožní přímý a bezprostřední 
přístup k údajům za alespoň pět 
předchozích po sobě následujících 
kalendářních roků.

Tato databáze zejména umožní přístup 
prostřednictvím příslušného orgánu 
členského státu k údajům za kalendářní 
nebo hospodářské roky od roku 2000.
Členské státy, které k EU přistoupily 
v roce 2004, však mohou umožňovat tento 
přístup až od roku 2004. Rovněž umožní 
přímý a bezprostřední přístup k údajům za 
alespoň pět předchozích po sobě 
následujících kalendářních roků.

Or. lt

Pozměňovací návrh 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou vytvářet 
decentralizované databáze pod podmínkou, 
že tyto databáze, jakož i administrativní 
postupy pro evidenci a zpřístupňování 
údajů budou upraveny stejně pro celé 
území členského státu a budou vzájemně 
slučitelné, aby bylo možné provádět 
křížové kontroly.

2. Členské státy mohou vytvářet
decentralizované databáze pod podmínkou, 
že tyto databáze, jakož i administrativní 
postupy pro evidenci a zpřístupňování 
údajů budou upraveny pro celé území 
členského státu, a to tak, aby bylo možné 
provádět křížové kontroly.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o zjednodušení, které se spíše než na konkrétní správní postupy zaměřuje na výsledky 
a umožňuje členským státům přizpůsobit systémy svým potřebám.

Pozměňovací návrh 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou vytvářet 
decentralizované databáze pod podmínkou, 
že tyto databáze, jakož i administrativní 
postupy pro evidenci a zpřístupňování 
údajů budou upraveny stejně pro celé 
území členského státu a budou vzájemně 
slučitelné, aby bylo možné provádět 
křížové kontroly.

2. Členské státy mohou vytvářet 
decentralizované databáze pod podmínkou, 
že tyto databáze, jakož i administrativní 
postupy pro evidenci a zpřístupňování 
údajů budou upraveny pro celé území 
členského státu, a to tak, aby bylo možné 
provádět křížové kontroly.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zjednodušení, které se spíše než na konkrétní správní postupy zaměřuje na výsledky 
a umožňuje členským státům přizpůsobit systémy svým potřebám.

Pozměňovací návrh 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
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se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:5 000.

se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:10 000.

Or. en

Odůvodnění

Mapy jsou velmi přesné už dnes a navrhovaná změna na 1:5000 by znamenala značnou práci 
na vypracovávání nových map a způsobila problémy zemědělcům.

Pozměňovací návrh 466
George Lyon, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:5 000.

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:10 000.

Or. en

Odůvodnění

Úroveň přesnosti, které již bylo dosaženo se stávajícím měřítkem 1:10 000, je dostatečná 
a není třeba ji zvyšovat. Pozměnit měřítko na 1:5 000 by tedy přineslo zbytečné správní 
náklady.

Pozměňovací návrh 467
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:5 000.

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:1 000.

Or. lt

Pozměňovací návrh 468
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:5 000.

Systém identifikace zemědělských 
pozemků je vytvořen na základě map 
a dokumentů evidence pozemků nebo 
dalších kartografických údajů. Využívá se 
postupů počítačového zeměpisného 
informačního systému zahrnujících letecké 
nebo družicové snímky se stejnými 
standardy, které zaručují přesnost rovnající 
se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 
1:5 000, přičemž se zohlední tolerovaná 
odchylka hraničního vymezení (boundary 
delineation margin), která nepřekročí 
1,5 metru.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že do 
systému identifikace zemědělských 
pozemků nezačlení zemědělské pozemky 
s krajinnými prvky nebo ochrannými 
pásmy.

Or. en

Odůvodnění

Výrazně sníží správní náklady.

Pozměňovací návrh 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa. podrobné údaje umožňující 
identifikaci všech zemědělských pozemků 
v hospodářství, jejich výměru vyjádřenou 
v hektarech s přesností na jedno desetinné 
místo, jejich umístění, popřípadě jejich 
využití a poznámku o tom, zda je 
zemědělský pozemek zavlažován;

Or. en

Odůvodnění

Stávající přesnost způsobuje správní zátěž spojenou s vyměřováním a vypracováváním mapy 
daného pozemku. Vyměřování s přesností na 0,01 ha znamená, že nezpůsobilé parcely, jejichž 
rozměry přesahují 100 m2, musí být z pozemku vyčleněny. Toto vyčleňování malých parcel 
vede k fragmentaci zemědělských pozemků. Tyto parcely jsou obvykle tvořeny stromy, keři či 
jinými překážkami a z hlediska životního prostředí jsou často hodnotné. Odborníci navíc 
často uvádějí, že takto přesné vymezení je v praxi nemožné.
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Pozměňovací návrh 471
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny zemědělské pozemky 
zemědělského podniku a nezemědělské 
plochy, pro které je požadována podpora 
podle čl. 68 odst. 2;

a) všechny zemědělské pozemky 
zemědělského podniku a nezemědělské 
plochy, pro které je požadována podpora 
podle čl. 68 odst. 2; zemědělské pozemky 
s krajinnými prvky nebo ochrannými 
pásmy však uváděny být nemusí; 
zemědělec ve své žádosti nicméně uvede, 
že těmito zemědělskými pozemky 
disponuje, a na žádost příslušných orgánů 
uvede jejich polohu.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna by vedla ke snížení zátěže pro zemědělce a platební agentury, obzvláště vzhledem 
ke složité správě nového systému plateb.

Pozměňovací návrh 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zemědělec nemusí uvádět své 
zemědělské pozemky s krajinnými prvky 
nebo ochrannými pásmy. Tento zemědělec 
však ve své žádosti uvede, že těmito 
zemědělskými pozemky disponuje, a na 
žádost příslušných orgánů uvede jejich 
polohu.

Or. en
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Odůvodnění

Tato změna si klade za cíl snížit zátěž pro zemědělce a platební agentury, především 
s ohledem na složitost systému ekologizujících plateb.

Pozměňovací návrh 473
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 73. – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je příjemcem podle prvního 
pododstavce zákonně registrovaná 
nezisková organizace, která byla primárně 
zákonně zřízena za účelem aktivní 
ochrany a správy krajiny nebo péče 
o historické prostředí jakožto služby 
veřejnosti, může členský stát rozhodnout 
o tom, že pro účely tohoto článku bude 
přistupovat k jejím podnikům či skupinám 
podniků jako k jednotlivým a nezávislým 
subjektům.

Or. en

Odůvodnění

Některé druhy neziskových organizací spravují vícero zemědělských podniků, jejichž cílem je 
zajištění udržitelnějšího a ekologičtějšího přístupu k zemědělské činnosti. Je proto logické, že 
by členské státy měly mít možnost přistupovat k více takto podřízeným podnikům jako 
k jednotlivým a nezávislým podnikům, pokud jde o předkládání žádostí o podporu a o platby, , 
aby se tak zjednodušily složité správní požadavky a omezily se příslušné nepřiměřené náklady, 
které by vznikly příjemcům a vnitrostátním platebním agenturám.

Pozměňovací návrh 474
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
žádost o podporu nebo o platbu, která 
splňuje požadavky stanovené v odstavci 1, 
zůstane platnou po určitý počet let, a to 
především v případě, že se poměr 
jednotlivých jednotek zemědělského 
pozemku, které jsou součástí podniku 
příjemce, nebo jiných pozemků, pro něž 
byla poskytnuta podpora na základě 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] 
nebo nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj 
venkova], v průběhu platnosti žádosti 
nezměnil. Dotčeným příjemcům se uloží 
povinnost informovat o veškerých 
změnách v údajích, které dříve předložili, 
a předkládat výroční potvrzení ve formě 
prohlášení o účasti.

Or. pl

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl systém, jehož prostřednictvím žádají zemědělci o platby, zjednodušen. Aby 
to však bylo možné, musí se členským státům umožnit rozhodovat o žádostech vždy na víceleté 
období. Tato možnost by se měla uplatnit zejména na zemědělce, kteří používají tradiční nebo 
předem naplánované metody zemědělské produkce.

Pozměňovací návrh 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
platnost určité žádosti o podporu nebo 
o platbu, která splňuje požadavky uvedené 
v odstavci 1, nadále potrvá po celou dobu, 
po niž platí přijatý závazek, budou-li mít 
dotyční příjemci povinnost hlásit 
každoročně veškeré změny v údajích, 
které předložili na počátku.
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Or. it

Pozměňovací návrh 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
platnost určité žádosti o podporu nebo 
o platbu, která splňuje požadavky uvedené 
v odstavci 1, nadále potrvá po určitý počet 
let, budou-li mít dotyční příjemci 
povinnost hlásit veškeré změny v údajích, 
které předložili na počátku.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti platí stav, kdy jakmile byla předložena žádost o dohodu v rámci 
agroenvironmentálního systému a byla do 15. května odsouhlasena, nemusí osoby, které 
dohodu podepsaly, fyzicky předkládat žádost o platbu po všechny následující roky platnosti 
této dohody. Je tudíž vhodné, aby bylo toto ustanovení zachováno.

Pozměňovací návrh 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
platnost určité žádosti o podporu nebo 
o platbu, která splňuje požadavky uvedené 
v odstavci 1, nadále potrvá po určitý počet 
let, budou-li mít dotyční příjemci 
povinnost hlásit veškeré změny v údajích, 
které předložili na počátku. Platnost 
víceleté žádosti je však podmíněna 
potvrzením, které každoročně předkládá 
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příjemce.

Or. en

Odůvodnění

Konec pozměňovacího návrhu č. 79 zpravodaje je prováděcí povahy.

Pozměňovací návrh 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Platnost určité žádosti o podporu nebo 
o vyplacení ekologické prémie splňující 
požadavky uvedené v odstavci 1 trvá po 
celou dobu, po niž platí přijatý závazek, 
mají-li mít dotyční příjemci povinnost 
hlásit každoročně veškeré změny 
v údajích, které předložili na počátku.

Or. it

Pozměňovací návrh 479
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členský stát může rozhodnout, že 
použije údaje z obdržených žádostí pro 
účely předpovídání zemědělské produkce.

Or. pl

Odůvodnění

Umožníme-li členským státům využívat údaje z žádostí pro účely předpovídání zemědělské 
produkce, pravděpodobně jim také usnadníme přijímání vhodných kroků v případě, že na 
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zemědělských trzích dojde ke krizi.

Pozměňovací návrh 480
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aniž je dotčen odstavec 1, může 
s ohledem na přímé platby a víceletá 
opatření pro rozvoj venkova týkající se 
zvířat a specifických oblastí daný členský 
stát rozhodnout, že zprostí povinnosti 
vyplňovat každoroční žádosti o platbu, 
pokud současně zavede účinné 
alternativní postupy zavádějící 
navrhované správní kontroly a nedojde ke 
změnám oproti původní žádosti o platbu.

Or. de

Odůvodnění

Odstraníme-li povinnost předkládat každoročně žádosti o platbu, zátěž pro žadatele se může 
výrazně snížit. Tento systém vychází z platných pravidel stanovených v článku 3 nařízení 
Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření 
na podporu rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotný systém pro záznam totožnosti 
každého příjemce podpory uvedené v čl. 68 
odst. 2 zaručí, aby všechny žádosti 
o podporu a žádosti o platbu podané 
jedním příjemcem mohly být jako takové 

Systém pro záznam totožnosti každého 
příjemce podpory uvedené v čl. 68 odst. 2 
zaručí, aby všechny žádosti o podporu 
a žádosti o platbu podané jedním 
příjemcem mohly být jako takové 
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identifikovány. identifikovány.

Or. en

Odůvodnění

Tyto systémy by se měly zaměřovat na výsledek spíše než na konkrétní správní postupy, což by 
členským státům umožnilo přizpůsobit systémy svým potřebám.

Pozměňovací návrh 482
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotný systém pro záznam totožnosti 
každého příjemce podpory uvedené v čl. 68 
odst. 2 zaručí, aby všechny žádosti 
o podporu a žádosti o platbu podané 
jedním příjemcem mohly být jako takové 
identifikovány.

Systém pro záznam totožnosti každého 
příjemce podpory uvedené v čl. 68 odst. 2 
zaručí, aby všechny žádosti o podporu 
a žádosti o platbu podané jedním
příjemcem mohly být jako takové 
identifikovány.

Or. en

Odůvodnění

Pokud systém funguje, mělo by být členským státům umožněno spravovat jej podle svých 
představ.

Pozměňovací návrh 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo 
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo 
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 
kontroly doplňují kontroly na místě, jejichž 
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kontroly doplňují kontroly na místě. účelem je monitorovat dodržování 
ustanovení režimů podpory a úroveň 
přirozeného rizika a jejichž počet je 
upravován v závislosti na přirozeném 
a kontrolních rizicích.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna vyjasňuje, proč je třeba zavést namátkové kontroly na místě a jaký je jejich účel.

Pozměňovací návrh 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo 
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 
kontroly doplňují kontroly na místě.

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo 
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 
kontroly doplňují kontroly na místě, jejichž 
účelem je monitorovat dodržování 
ustanovení režimů podpory a úroveň 
přirozeného rizika a jejichž počet je 
upravován v závislosti na přirozeném 
a kontrolních rizicích.

Or. en

Odůvodnění

Jde o upřesnění pozměňovacího návrhu č. 80 předloženého zpravodajem.

Pozměňovací návrh 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát určí orgán 
odpovědný za koordinaci kontrol 
stanovených v této kapitole.

Or. es

Odůvodnění

Komise vypustila pasáž týkající se určování orgánu odpovídajícího za koordinaci kontrol. Je 
zásadní, aby byla tato pasáž zachována, a to především v zemích, v nichž musí být 
koordinováno několik platebních agentur.

Pozměňovací návrh 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát určí orgán 
odpovědný za koordinaci kontrol 
stanovených v této kapitole.

Or. es

Odůvodnění

Tuto pasáž je třeba zachovat pro ty členské státy, ve kterých existují příslušné regionální 
orgány, neboť je v nich třeba koordinovat několik platebních agentur činných na stejném 
území.

Pozměňovací návrh 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely kontrol na místě vypracují 
členské státy plán výběru zemědělských 

2. Pro účely kontrol na místě vypracují 
členské státy plán výběru zemědělských 
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podniků a/nebo příjemců. podniků a/nebo příjemců, který se skládá 
z namátkové části umožňující získat 
reprezentativní míru chybovosti a z části 
vycházející z rizika, která umožní zaměřit 
se především na vysoce rizikové žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Jde o nezbytné zpřesnění pozměňovacího návrhu č. 81 předloženého zpravodajem.

Pozměňovací návrh 488
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země a globální družicový navigační 
systém (GNSS).

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země, fotogrammetrii, metody 
geodetického průzkumu a globální 
družicový navigační systém (GNSS).

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země a globální družicový navigační 
systém (GNSS).

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země, fotogrammetrii, metody 
geodetického průzkumu a globální 
družicový navigační systém (GNSS).
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Or. en

Pozměňovací návrh 490
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nelze-li ekologizující opatření 
kontrolovat jinak než prostřednictvím 
kontrol na místě, omezí se míra kontrol na 
1 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Přípustná odchylka při měření ploch 
se definuje pásmem o šířce [1,25] m, které 
se uplatní na obvod zemědělského 
pozemku, a to nezávisle na postupu 
měření.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby toto nařízení vzalo v potaz skutečnost, že všechny postupy měření musí mít 
stejnou přípustnou odchylku. Stávající technická přípustná odchylka u kontrol na místě je 
příliš malá. Zavést stejnou přípustnou odchylku nezávisle na postupu měření by pomohlo 
zjednodušit postupy a dosáhnout výsledků, které jsou vzájemně konzistentnější.

Pozměňovací návrh 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Nelze-li ekologizující opatření 
kontrolovat jinak než prostřednictvím 
kontrol na místě, představuje míra kontrol 
1 %.

Or. en

Odůvodnění

Míra kontrol u ekologizujících opatření by měla být omezena na 1 % obdobně, jako je tomu 
u kontrol podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 493
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby v rámci režimů podpory a opatření 
uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí 
v období od 1. prosince do 30. června
následujícího kalendářního roku. Platby se 
v tomto období provádějí až ve dvou 
splátkách.

Platby v rámci režimů podpory a opatření 
uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí 
v období od 16. října do 15. října
následujícího kalendářního roku. Platby se 
v tomto období provádějí až ve dvou 
splátkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platby v rámci režimů podpory a opatření 
uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí 

Platby v rámci režimů podpory a opatření 
uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí 



PE494.482v02-00 40/181 AM\910034CS.doc

CS

v období od 1. prosince do 30. června
následujícího kalendářního roku. Platby se 
v tomto období provádějí až ve dvou 
splátkách.

v období od 16. října do 15. října
následujícího kalendářního roku. Platby se 
v tomto období provádějí až ve dvou 
splátkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Eric Andrieu
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Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, nebo 15. zářím 
v případě podpory uvedené v článku 32 
nařízení (EU) č. … [rozvoj venkova],
vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud 
jde o přímé platby, a 75 % na podporu 
poskytnutou v rámci rozvoje venkova 
podle čl. 68 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a až do výše 75 % na podporu poskytnutou 
v rámci rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 
2.

Or. es

Pozměňovací návrh 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 76. – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za výjimečných a řádně zdůvodněných 
podmínek může Komise prostřednictvím 
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aktů v přenesené pravomoci přijatých na 
základě článku 111 zmocnit členské státy 
ke zvýšení procentních podílů uvedených 
v pododstavci 3 na 80 %.

Or. es

Odůvodnění

Možnost zvýšit procentní podíl záloh by zde měla být uvedena. Již v současnosti ji stanoví čl. 
29 odst. 4 nařízení (ES) č. 73/2009.

Pozměňovací návrh 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 76. – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno uplatňování předchozího 
pododstavce, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci zmocnit členské státy ke 
zvýšení procentního podílu záloh na 80 % 
v regionech, v nichž zemědělci čelí 
vážným finančním obtížím způsobeným 
výjimečnými podmínkami. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. es

Odůvodnění

Možnost zvýšit procentní podíl záloh by zde měla být uvedena. Již v současnosti ji stanoví čl. 
29 odst. 4 nařízení (ES) č. 73/2009.

Pozměňovací návrh 501
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud nebude dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle 
článku 75 provádějí členské státy.

2. Platby spojené s určitou žádostí uvedené 
v odstavci 1 se neprovedou, dokud nebude
s ohledem na tuto žádost dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle 
článku 75 provádějí členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud nebude dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle
článku 75 provádějí členské státy.

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud členské státy na 
základě článku 75 neověří, že byly 
u žádostí, u kterých má být vyplacena 
záloha, splněny podmínky způsobilosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud nebude dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle 
článku 75 provádějí členské státy.

2. K provedení platby nedojde, dokud 
nebude s ohledem na tuto platbu
dokončeno ověření podmínek způsobilosti, 
které podle článku 75 provádějí členské 
státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 504
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Odchylně od odstavce 2 mohou členské 
státy při zohlednění rizika přeplatků 
rozhodnout, že po ukončení správních 
kontrol podle čl. 61 odst. 1 budou hradit 
až 50 %, pokud jde o platby uvedené 
v hlavě III kapitole 2 nařízení ...(přímé 
platby), a až 75 %, pokud jde o podporu 
poskytovanou v rámci rozvoje venkova, 
jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. Procentní 
podíl platby je pro všechny příjemce 
opatření nebo souboru operací stejný.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy při zohlednění rizika 
přeplatků rozhodnout, že po ukončení 
správních kontrol podle čl. 61 odst. 1 
budou hradit až 75 %, pokud jde 
o podporu poskytovanou v rámci rozvoje 
venkova, jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. 
Procentní podíl platby je pro všechny 
příjemce opatření nebo souboru operací 
stejný.

Or. en
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Odůvodnění

V současnosti lze u opatření na rozvoj venkova proplácet zálohy až poté, co jsou dokončeny 
všechny správní kontroly. Tato situace by se neměla změnit. Stejné podmínky by však neměly 
platil pro „ekologizující“ prvek v rámci pilíře I, neboť by to vedlo k riziku, že se systém 
kontrol v pilíři I stane příliš komplikovaným (pravidla pro vyplácení záloh v režimu základní 
platby by se lišila od pravidel pro „ekologizující“ platby).

Pozměňovací návrh 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy při zohlednění rizika 
přeplatků rozhodnout, že po ukončení 
správních kontrol podle čl. 61 odst. 1 
budou hradit až 50 %, pokud jde o platby 
uvedené v hlavě III kapitole 2 nařízení 
...(přímé platby), a až 75 %, pokud jde 
o podporu poskytovanou v rámci rozvoje 
venkova, jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. 
Procentní podíl platby je pro všechny 
příjemce opatření nebo souboru operací 
stejný. Přímé platby se neprovádějí dříve 
než 16. října.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci v severně položených zemích jsou v důsledku klimatických podmínek často nuceni 
na poslední chvíli měnit své osevní plány. Z toho vyplývá, že kontroly mohou být v některých 
případech zahájeny poměrně pozdě a mohou i dosti pozdě skončit. Opožděné platby způsobují 
příjemcům závažné obtíže. Článek 76 výrazně zpřísňuje stávající pravidla pro zálohy 
vyplácené v rámci rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 507
Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy při zohlednění rizika 
přeplatků rozhodnout, že po ukončení 
správních kontrol podle čl. 61 odst. 1 
budou hradit až 75 %, pokud jde 
o podporu poskytovanou v rámci rozvoje 
venkova, jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. 
Procentní podíl platby je pro všechny 
příjemce opatření nebo souboru operací 
stejný.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci zmocnit členské státy –
umožňuje-li to rozpočtová situace –
k tomu, aby v regionech, v nichž 
zemědělci čelí vážným finančním obtížím 
způsobeným výjimečnými podmínkami, 
mohly před 16. říjnem vyplácet zálohy až 
do výše 50 % platby. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 509
Brian Simpson
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Návrh nařízení
Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76a
Transparentnost

Členské státy včas a vhodným způsobem 
zpřístupní údaje o příjemcích finančních 
prostředků z režimů podpory uvedených 
v příloze I nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby] a podpory poskytované 
v souladu s nařízením xxx/xxx [rozvoj 
venkova].
Při zveřejňování těchto údajů se řádně 
zohlední požadavky důvěrnosti 
a bezpečnosti. U fyzických osob se zveřejní 
pouze jméno smluvní strany nebo 
příjemce, jeho umístění, poskytnutá 
částka a režim, v jehož rámci byla platba 
učiněna. Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů kritéria pro 
zveřejňování těchto údajů o platbách.

Or. en

Odůvodnění

Daňoví poplatníci mají právo vědět, jak jsou vynakládány veřejné prostředky, a proto je větší 
transparentnost SZP klíčovým prvkem, který bude pevnou pojistkou proti plýtvání 
a podvodům s prostředky EU a proti jejich zneužívání.

Pozměňovací návrh 510
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu počítačové databáze podle článku 
70;

Or. en
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Pozměňovací návrh 511
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu systému identifikace zemědělských 
pozemků stanoveného v článku 71 
a systému identifikace příjemců 
stanoveného v článku 74;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu systému identifikace a evidence 
platebních nároků podle článku 72;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) pravidla týkající se žádostí o podporu 
a o platby podle článku 73 a žádostí 
o platební nároky, včetně konečného data 
pro podávání žádostí, požadavků na 
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minimální údaje, které mají být v žádosti 
uvedeny, ustanovení o změnách nebo 
zpětvzetí žádostí o podporu, výjimky 
z požadavku předkládat žádost o podporu 
a ustanovení, která členskými státům 
umožní použít zjednodušené postupy nebo 
napravit zjevné chyby;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) pravidla pro provádění kontrol za 
účelem ověření toho, zda jsou dodržovány 
povinnosti a zda jsou údaje uvedené 
v žádosti o podporu nebo v žádosti 
o platbu správné a úplné;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 516
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;
pravidla způsobilosti, na jejichž základě 
jsou všichni příjemci kontrolováni, musí 
být konzistentní s úsilím o vyřešení 
problémů změny klimatu, ztráty biologické 
rozmanitosti a přechodu na udržitelné 
zemědělství, a neměla by tudíž poškozovat 
zemědělství s vysokou přírodní hodnotou 
či rozsáhlé zemědělsko-lesnické systémy, 
ani způsobovat zhoršování stavu životního 
prostředí nebo snižování biologické 
rozmanitosti; měla by být umožněna 
určitá pružnost s ohledem na obvyklé 
zásady uplatňované v dotčeném členském 
státě či regionu, přičemž tyto předem 
zdůvodněné výjimky mohou vycházet 
z agronomických, ekologických nebo 
environmentálních důvodů; 

Or. en

(platné nařízení: čl.34 odst. 2, 3 a 4 nařízení 1122/2009 a vysvětlení Komise: 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Odůvodnění

Přítomnost stromů v zemědělských systémech může ve skutečnosti dokonce zdokonalit jejich 
agro-ekologické fungování: dobře navržené zemědělsko-lesnické systémy jsou výrazně 
produktivnější než monokultury. Obdobně, jako je tomu v případě stávajícího nařízení 
a pokynů Komise, by měla být členským státům i poté umožněna určitá pružnost. Tato 
pružnost vycházející ze zásady subsidiarity by tedy měla být zachována i v období po reformě, 
což umožní, aby byly systémy produkce s vysokou přírodní hodnotou řádně uznány za 
způsobilou půdu, která společnosti přináší veřejné statky.
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Pozměňovací návrh 517
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory;

Or. de

Pozměňovací návrh 518
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory;

Or. de

Odůvodnění

Zásadní ustanovení, která mají politicky relevantní obsah, nelze regulovat akty v přenesené 
pravomoci – tato ustanovení musí být obsažena v základním aktu. Vyčleňování těchto často 
početných a velmi malých ploch vytváří nepřiměřenou správní zátěž. Do budoucna je proto 
třeba nalézt méně byrokratické řešení. Krajinné prvky mají navíc pozitivní dopad na přírodu 
a na zachovávání úrodné půdy.
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Pozměňovací návrh 519
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pravidla pro provádění kontrol za 
účelem ověření toho, zda jsou dodržovány 
povinnosti a zda jsou údaje uvedené 
v žádosti o podporu nebo v žádosti 
o platbu správné a úplné;

Or. de

Pozměňovací návrh 520
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení k zajištění harmonizovaného 
a přiměřeného nakládání s úmyslnými
nesrovnalostmi, méně závažnými chybami, 
kumulací snížení a souběžným 
uplatňováním různých snížení;

b) ustanovení k zajištění harmonizovaného 
a přiměřeného nakládání se závažnými
nesrovnalostmi, méně závažnými chybami, 
kumulací snížení a souběžným 
uplatňováním různých snížení;

Or. lt

Pozměňovací návrh 521
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu počítačové databáze podle článku 
70;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 522
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu systému identifikace zemědělských 
pozemků stanoveného v článku 71 
a systému identifikace příjemců 
stanoveného v článku 74;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) základní rysy, definice a požadavky na 
kvalitu systému identifikace a evidence 
platebních nároků podle článku 72;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidla týkající se žádosti o podporu 
a žádostí o platby podle článku 73 

vypouští se
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a žádosti o platební nároky, včetně 
konečného data pro podávání žádostí, 
požadavků na minimální údaje, které mají 
být v žádosti uvedeny, ustanovení 
o změnách nebo zpětvzetí žádostí 
o podporu, výjimky z požadavku 
předkládat žádost o podporu a ustanovení, 
která členskými státům umožní použít 
zjednodušené postupy nebo napravit 
zjevné chyby;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pravidla pro provádění kontrol za 
účelem ověření, zda jsou dodržovány 
povinnosti a zda jsou údaje uvedené 
v žádosti o podporu nebo v žádosti 
o platbu správné a úplné;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 526
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pravidla pro provádění kontrol za 
účelem ověření, zda jsou dodržovány 
povinnosti a zda jsou údaje uvedené 
v žádosti o podporu nebo v žádosti 
o platbu správné a úplné;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 527
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) technické definice pro účely jednotného 
provádění této kapitoly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 88. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se dále zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 111, 
jimiž stanoví pravidla pro provádění 
kontrol uvedených v článku 80, pokud jde 
o výběr podniků a počet a termíny kontrol.

Or. de
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Pozměňovací návrh 530
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise případně prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme ustanovení 
zajišťující jednotné používání tohoto 
nařízení v Unii, zejména pokud jde o:

Komise případně prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme ustanovení 
zajišťující jednotné používání této kapitoly
v Unii, zejména pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění kontrol uvedených v článku 
80, pokud jde o výběr podniků, počet 
a termíny kontrol;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 532
Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 89 vypouští se
Jiné kontroly týkající se tržních opatření
1. Členské státy přijmou opatření 
k zajištění toho, aby produkty uvedené 
v příloze I nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů], které 
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nejsou označeny v souladu s ustanoveními 
uvedeného nařízení, nebyly uvedeny na 
trh či aby z něj byly staženy.
2. Aniž jsou dotčeny jakékoli zvláštní 
předpisy, které může Komise přijmout, 
podléhá dovoz produktů uvedených v čl. 
129 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [jednotná společná organizace 
trhů] do Unie kontrolám, které určí, zda 
jsou plněny podmínky podle odstavce 1 
uvedeného článku.
3. Členské státy provádějí na základě 
analýzy rizik kontroly s cílem ověřit, zda 
jsou produkty uvedené v příloze I nařízení 
(EU) xxx/xxx [jednotná společná 
organizace trhů] v souladu s pravidly 
stanovenými v části II hlavě II kapitole 
I oddíle I nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] 
a případně uplatní správní sankce.
4. S cílem chránit finanční prostředky 
Unie a identitu, původ a jakost vína Unie 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, pokud jde o:
(a) zřízení databanky analytických údajů 
o izotopech, která napomůže zjišťování 
podvodů a která bude vytvořena na 
základě vzorků shromážděných členskými 
státy, a pravidla pro vlastní databanky 
členských států;
(b) pravidla o kontrolních subjektech 
a vzájemné pomoci mezi nimi;
(c) pravidla o společném využití zjištění 
členských států;
(d) pravidla pro uplatňování sankcí 
v případě mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Hans-Peter Mayer
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Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, jimiž stanoví:
a) opatření, jež mají členské státy provést 
s cílem zabránit neoprávněnému 
používání chráněných označení původu 
a chráněných zeměpisných označení;
b) kontroly a ověření prováděné členskými 
státy, včetně testování.

Or. de

Odůvodnění

Tato rozhodnutí nejsou čistě technické povahy.

Pozměňovací návrh 534
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření, jež mají členské státy provést 
s cílem zabránit neoprávněnému 
používání chráněných označení původu 
a chráněných zeměpisných označení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 535
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kontroly a ověření prováděné členskými 
státy, včetně testování.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud příjemce uvedený v článku 92 
u zemědělského podniku nedodržuje 
podmínky podmíněnosti stanovené 
v článku 93, uvalí se na tohoto příjemce 
sankce.

1. Pokud příjemce uvedený v článku 92 
u zemědělského podniku nedodržuje 
podmínky podmíněnosti stanovené 
v článku 93, uvalí se na tohoto příjemce
finanční sankce.

Or. ro

Odůvodnění

Jazyková změna, která se uplatní na celý dokument. 

Pozměňovací návrh 537
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nesoulad souvisí se zemědělskou 
činností příjemce a 

b) nesoulad souvisí se zemědělskou 
činností příjemce nebo 

Or. en

Odůvodnění

Tyto prvky nejsou kumulativní. Původní text je proto třeba pozměnit.
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Pozměňovací návrh 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 91. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 97, nesoulad 
způsobený technickým selháním systémů 
identifikace a evidence zvířat není 
považován za výsledek „jednání nebo 
opominutí, které lze přímo připsat 
dotyčnému příjemci“.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby ze znění nařízení jednoznačně vyplývalo, že technické selhání čtecích zařízení 
při provádění pravidel upravujících identifikaci a evidenci zvířat nelze považovat za jednání, 
za něž zodpovídá zemědělec.

Pozměňovací návrh 539
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato sankce se však neuplatní na lesní 
oblasti, pokud není požadována podpora 
pro dotyčnou oblast v souladu s čl. 22 odst. 
1 písm. a) a články 31 a 35 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Tato sankce se však neuplatní na lesní 
oblasti, pokud není požadována podpora 
pro dotyčnou oblast v souladu s čl. 22 odst. 
1 písm. a) a články 31 a 35 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova]. Tato sankce 
se dále neuplatní v případě, že byl 
nesoulad způsoben technickým selháním 
systémů identifikace a evidence zvířat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato sankce se však neuplatní na lesní 
oblasti, pokud není požadována podpora 
pro dotyčnou oblast v souladu s čl. 22 
odst. 1 písm. a) a články 31 a 35 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Tato sankce se však neuplatní na lesní
oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou zavést systém 
varování, který příjemcům nedodržujícím 
pravidla před uložením jakékoli správní 
sankce umožní, aby danou nesrovnalosti 
napravili. Pokud se členský stát rozhodne 
využít této možnosti, příslušný orgán 
příjemci zašle dopis s prvním 
upozorněním, který jej informuje 
o zjištěných nedostatcích a o povinnosti 
přijmout nápravná opatření. Příslušný 
orgán také v následujícím roce přijme 
opatření nezbytná pro ověření toho, že 
příjemce zjištěné nedostatky v dodržování 
pravidel odstranil.
Tento systém varování se uplatní pouze 
v případech prvního nedodržení pravidel, 
které není považováno za „závažné“ 
a jehož „rozsah“ je omezen výhradně na 
hospodářství příjemce, který za 
nedodržení zodpovídá, v souladu s kritérii 
vymezenými v článku 99a.
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Or. en

Odůvodnění

Jde o upřesnění pozměňovacího návrhu č. 86 předloženého zpravodajem. Tento systém by 
zajistil lepší přijetí systému podmíněnosti ze strany zemědělců.

Pozměňovací návrh 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 91. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohu zavést systém 
včasného varování pro případ porušení 
podmíněnosti. Příjemci by měli být 
upozorněni, aby porušení odstranili, a to 
s určitým předstihem před uplatněním 
sankce. U závažných porušení by měly být 
sankce uplatněny neprodleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely této hlavy se „zemědělským 
podnikem“ rozumí všechny produkční 
jednotky a plochy spravované příjemcem 
uvedeným v článku 92, které se nacházejí 
na území stejného členského státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je dosáhnout souladu s nařízením o přímých platbách, kde není 
uvedena žádná zmínka o produkčních jednotkách.
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Pozměňovací návrh 544
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je příjemcem podle článku 92 
zákonně registrovaná nezisková 
organizace, jejímž primárním právním 
a statutárním účelem je aktivní ochrana 
a správa krajiny nebo péče o historické 
prostředí, přičemž tato organizace 
poskytuje obecně prospěšné služby, může 
členský stát rozhodnout o tom, že pro 
účely této hlavy bude přistupovat k jejich 
podnikům či skupinám podniků jako 
k jednotlivým a nezávislým subjektům. 

Or. en

Odůvodnění

Některé druhy neziskových organizací spravují vícero zemědělských podniků, jejichž cílem je 
zajištění udržitelnějšího a ekologičtějšího přístupu k zemědělské činnosti. Je proto logické, že 
by členské státy měly mít možnost přistupovat k vícenásobným podnikům tohoto typu jako 
k jednotlivým a nezávislým podnikům, pokud jde o kontrolu plnění podmínek, aby se tak 
zjednodušily správní požadavky a zabránilo se nepřiměřeným nákladům, které by vznikly 
příjemcům a vnitrostátním platebním agenturám.

Pozměňovací návrh 545
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] a roční 

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů].
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prémie podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), 
článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] a roční 
prémie podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), 
článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] a roční 
prémie podle nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

Podmíněnost by měla platit pro všechny zemědělce, kteří inkasují částky v rámci SZP, bez 
ohledu na to, zda tyto částky pocházejí z pilíře I nebo II. Neexistuje žádný důvod, proč by 
podmíněnost měla platit pro agroenvironmentální-klimatické platby (článek 29) nebo platby 
na podporu dobrých životních podmínek zvířat (článek 34), nikoli však pro jiné platby, jako 
jsou platby na rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 20) nebo 
investice do hmotného majetku (článek 18).

Pozměňovací návrh 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
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získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] 
a roční prémie podle čl. 22 odst. 1 písm. a) 
a b), článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a roční prémie 
podle čl. 22 odst. 1 písm. a), článků 29 
a 30, 31, pokud jde o zemědělské plochy, 
32 a 34 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj 
venkova].

Or. de

Pozměňovací návrh 548
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů]
a roční prémie podle čl. 22 odst. 1 písm. a)
a b), článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a roční prémie 
podle čl. 22 odst. 1 písm. b), článků 29 
a 30, 31, pokud jde o zemědělské plochy, 
32 a 34 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj 
venkova].

Or. de

Odůvodnění

Podmíněnost by se měla zaměřit na hlavní oblasti zemědělství a náklady by měly být 
přiměřené zisku. Proto by z tohoto článku měly být vyloučeny lesní oblasti.

Pozměňovací návrh 549
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 

Článek 91 se vztahuje na příjemce, kteří 
získávají přímé platby podle nařízení (EU) 
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č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] a roční 
prémie podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), 
článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

č. xxx/xxx [přímé platby], platby podle 
článků 44 a 45 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů] a roční 
prémie podle čl. 18, 22 odst. 1 písm. a) 
a b), článků 29 až 32, 34 a 35 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

vypouští se

Or. en

((Viz pozměňovací návrh k čl. 61 odst. 2 horizontálního nařízení o ekologickém zemědělství 
a environmentálních rizikových faktorech))

Odůvodnění

Všechny zemědělské podniky by měly mít povinnost dodržovat podmíněnost; např. požadavky 
podmíněnosti podle předpisů v oblasti řízení vycházejí z právních předpisů EU, které platí bez 
výjimky pro všechny. Platební agentury se mohou rozhodnout, že malým zemědělským 
podnikům přidělí s ohledem na jejich menší rozlohu nižší úroveň rizika pro odpovídající 
rizikové faktory. Malí zemědělci byli takto zohledněni uplatněním mírnějších ekologizačních 
opatření vyplývajících z prahových hodnot pro střídání plodin/diverzifikaci stanovených na 
základě plochy.
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Pozměňovací návrh 551
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Or. de

Pozměňovací návrh 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Or. en

Odůvodnění

Na malé zemědělce by se měla vztahovat podmíněnost, pokud jde o konkurenceschopnost 
a soudržnost.

Pozměňovací návrh 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
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zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Or. en

Odůvodnění

Na malé zemědělce by se měla podmíněnost vztahovat, neboť je důležité, aby všichni 
zemědělci, kteří jsou příjemci prostředků z EU, bez ohledu na velikost jejich podniků 
dodržovali minimální normy v oblasti ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 556
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Or. de

Pozměňovací návrh 557
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří hospodaří na ploše nejvýše 10 ha 
nebo na příjemce, kteří získávají podporu 
podle čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx.
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Or. pl

Odůvodnění

Uvedení znění do souladu se změnou navrženou v hlavě V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby]. S ohledem na skutečnost, že režim pro malé zemědělce má být dobrovolný a že 
definice malých zemědělců se může v jednotlivých členských státech lišit, je třeba stanovit 
objektivní kritérium pro stanovení podmínek pro vyloučení z působnosti článku 91 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 558
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle nařízení (EU) 
č. rozvoj venkova/xxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], s výjimkou případů, kdy 
jde o prokázané porušení vnitrostátních
právních předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí, a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č.rozvoj venkova /xxx 
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[rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx a na 
příjemce, kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby, nestanoví-li 
členský stát jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx, 
nestanoví-li členský stát jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby], a na příjemce, kteří 
získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

Aniž je dotčen pododstavec 2a, nevztahuje 
se článek 91 na příjemce, kteří se účastní 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy 
V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
a na příjemce, kteří získávají podporu 
podle čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 92 – pododst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však zajistí, aby příjemci, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a podle 
vnitrostátních kontrol závažným 
způsobem poruší své povinnosti stanovené 
podle odvětvových právních předpisů 
vztahujících se k jejich zemědělské 
činnosti, ztratili právo účastnit se režimu 
pro malé zemědělce. 

Or. en

Odůvodnění

Malí zemědělci by měli být vyňati z kontrol podmíněnosti a sankcí, aby však toto vynětí nebylo 
zneužíváno, mělo by být jasné, že mají nadále povinnost zachovávat požadavky podle 
předpisů v oblasti řízení podle vnitrostátních právních předpisů. Poruší-li závažným 
způsobem povinnosti, které jim ukládají odvětvové právní předpisy související s jejich 
zemědělskou činností, měly by jim být uloženy sankce.
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Pozměňovací návrh 564
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní předpisy uvedené v příloze II 
týkající se povinných požadavků na 
hospodaření se použijí v platném znění a 
v případě směrnic ve znění provedeném 
členskými státy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 565
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právní předpisy uvedené v příloze II 
týkající se povinných požadavků na 
hospodaření se použijí v platném znění a 
v případě směrnic ve znění provedeném 
členskými státy.

Právní předpisy uvedené v příloze II 
týkající se povinných požadavků na 
hospodaření se použijí v platném znění a 
v případě směrnic ve znění provedeném 
členskými státy, a to v návaznosti na 
legislativní návrhy předložené Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že zavedené povinnosti jsou přiměřené, přímo uplatnitelné na zemědělce 
a pravidelně kontrolovatelné, měla by být pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
svěřená Komisi nahrazena povinností revidovat nařízení.

Pozměňovací návrh 566
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím prováděcího aktu by měl 
být stanoven soubor společných 
požadavků na dobrý zemědělský 
a environmentální stav půdy uvedený 
v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tyto odstavce by neměly být začleněny do doby, než budou rámcové směrnice o vodě 
a pesticidech uplatňovány všemi členskými státy, a bude možno jasně stanovit, které 
povinnosti platí přímo pro zemědělce. Až uvedené směrnice vstoupí v platnost, bude možné 
změnit přílohu II a začlenit do ní vhodné požadavky.

Pozměňovací návrh 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není vhodné začleňovat rámcovou směrnici o vodě jako požadavek podmíněnosti, neboť cíle 
této směrnice jsou stanoveny s ohledem na stav vody, nikoli jako opatření, která musí 
zemědělci (nebo jiné subjekty) přijmout. Není obvyklé, aby problém v oblasti vodního útvaru 
podle rámcové směrnice o vodě způsobil jednotlivý zemědělec.

Pozměňovací návrh 570
Ivari Padar

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. et

Odůvodnění

Není vhodné spojovat rámcovou směrnici o vodě s těmito právními předpisy, protože 
v uvedeném znění odkaz na tuto směrnici omezuje právo členských států vypracovat 
a provádět agroenvironmentální opatření v rámci pilíře II a brání provádění opatření 
stanovených v rámcové směrnici o vodě. Při stanovení opatření je třeba jasně uvést všechny 
požadavky, které nemohou být kompenzovány. Provádění rámcové směrnice o vodě je 
v členských státech v různých fázích, čímž se zemědělci v různých zemích dostávají do 
nerovného postavení.

Pozměňovací návrh 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen



AM\910034CS.doc 77/181 PE494.482v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém podmíněnosti by měl být zjednodušen zavedením menšího počtu cílenějších požadavků. 
Nemá proto smysl systém dále rozšiřovat začleňováním rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 572
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 

vypouští se
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Komisi provedení směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
od roku 2014 považována za část přílohy 
II.
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zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

Or. en

(článek 11 směrnice 2000/60/ES)

Odůvodnění

Znečištění vody přestavuje náklady pro daňového poplatníka / veřejný rozpočet a má 
významný dopad na další sektory, jako je zásobování vodou, veřejné zdraví / zdraví zvířat, 
rybolov, cestovní ruch atd. Status quo je rozpočtově neúčinný. Lhůta, do které mají členské 
státy uvést do provozu své programy opatření podle rámcové směrnice o vodě na úrovni 
zemědělských podniků, je 22. 12. 2012 (článek 11 RSV 2000/60/ES), proto není potřeba 
přijímat akty v přenesené pravomoci, neboť v době vstupu nové reformované SZP v platnost 
bude tento požadavek na úrovni členských států již existovat.

Pozměňovací návrh 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, se od 
roku 2014 považuje za část přílohy II.

Or. en
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Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě by měla být do podmíněnosti začleněna nejpozději od roku 2014, 
kdy vstoupí v platnost SZP. Provádění rámcové směrnice o vodě by nemělo záviset na 
provedení směrnice ve všech členských státech, neboť by to vedlo ke zpoždění.

Pozměňovací návrh 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
od roku 2014 považována za část přílohy 
II.

Or. en

Odůvodnění

Větší část evropských vod není v současné době v dobrém ekologickém stavu, po němž volá 
rámcová směrnice o vodě. Zemědělství tvoří nejvýznamnější zátěž, která poškozuje sladké 
vody; proto musí být rámcová směrnice o vodě začleněna mezi normy podmíněnosti. Lhůta, 
do které mají členské státy uvést do provozu své programy opatření podle rámcové směrnice 
o vodě, je 22. 12. 2012 (článek 11 směrnice 2000/60/ES). Není proto potřeba přijímat akty 
v přenesené pravomoci, neboť v době vstupu nové SZP v platnost bude požadavek již 
existovat.

Pozměňovací návrh 577
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy a 
jakmile budou vymezeny povinnosti přímo 
se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, se od 
roku 2014 považuje za část přílohy II.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 111 pro 
účely změny přílohy II v období 12 měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice.

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, může 
být považována za část přílohy II, jakmile 
tuto směrnici provedou všechny členské 
státy a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise předloží 
nejpozději do 31. prosince 2018 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh na revizi pravidel 
podmíněnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že zavedené povinnosti jsou přiměřené, přímo uplatnitelné na zemědělce 
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a pravidelně kontrolovatelné, měla by být pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
svěřená Komisi nahrazena povinností revidovat nařízení do data, které bude v souladu 
s fázemi provádění obou dotčených směrnic.

Pozměňovací návrh 579
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy 
a jakmile budou vymezeny povinnosti 
přímo se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období 12 měsíců počínajících dnem, kdy 
poslední členský stát oznámí Komisi 
provedení směrnice 2000/60/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 

vypouští se
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vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

Or. es

Odůvodnění

Tyto odstavce by neměly být začleněny do doby, než budou rámcové směrnice o vodě 
a pesticidech uplatňovány všemi členskými státy a bude možno jasně stanovit, které povinnosti 
platí přímo pro zemědělce. Až uvedené směrnice vstoupí v platnost, bude možné změnit 
přílohu II a začlenit do ní vhodné požadavky.

Pozměňovací návrh 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 582
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém podmíněnosti by měl být zjednodušen zavedením menšího počtu cílenějších požadavků. 
Nemá proto smysl systém dále rozšiřovat začleňováním směrnice o pesticidech.

Pozměňovací návrh 583
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 

vypouští se
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za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 
tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 585
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude považována za část přílohy 
II, jakmile tuto směrnici provedou 
všechny členské státy a jakmile budou 
vymezeny povinnosti přímo se vztahující 
na zemědělce. Aby se zohlednily tyto 
prvky, Komise se zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období dvanácti měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice, včetně 
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, se od roku 2014 považuje za část 
přílohy II, včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o udržitelném používání pesticidů 2009/128/ES je již nyní součástí práva EU. Podle 
tohoto právního předpisu by měly členské státy předložit své národní akční plány do 
14. prosince 2012, což je včas z hlediska vstupu reformované SZP v platnost v roce 2014; 
nejsou proto potřebné akty v přenesené pravomoci. Směrnice 2009/128/ES může pomoci snížit 
závislost na externích neobnovitelných a nákladných vstupech, které díky své toxicitě 
představují významné externalizované náklady na veřejné zdraví (zejména zdraví zemědělců) 
a na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude považována za část přílohy 
II, jakmile tuto směrnici provedou 
všechny členské státy a jakmile budou 
vymezeny povinnosti přímo se vztahující 
na zemědělce. Aby se zohlednily tyto 
prvky, Komise se zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období dvanácti měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice, včetně 
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, se od roku 2014 považuje za část 
přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o udržitelném používání pesticidů by měla být do podmíněnosti začleněna nejpozději 
od roku 2014, kdy vstoupí v platnost SZP. Provádění směrnice o udržitelném používání 
pesticidů by nemělo záviset na provedení směrnice ve všech členských státech, neboť by to 
vedlo ke zpoždění.

Pozměňovací návrh 587
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude považována za část přílohy 
II, jakmile tuto směrnici provedou všechny 
členské státy a jakmile budou vymezeny 
povinnosti přímo se vztahující na 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, může být považována za část 
přílohy II, jakmile tuto směrnici provedou 
všechny členské státy a jakmile budou 
vymezeny povinnosti přímo se vztahující 
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zemědělce. Aby se zohlednily tyto prvky, 
Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období dvanácti měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice, včetně 
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin.

na zemědělce. Aby se zohlednily tyto 
prvky, Komise předloží nejpozději do 
31. prosince 2015 Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh na 
revizi pravidel podmíněnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že zavedené povinnosti jsou přiměřené, přímo uplatnitelné na zemědělce 
a pravidelně kontrolovatelné, měla by být pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
svěřená Komisi nahrazena povinností revidovat nařízení do data, které bude v souladu 
s fázemi provádění obou dotčených směrnic.

Pozměňovací návrh 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude považována za část přílohy 
II, jakmile tuto směrnici provedou 
všechny členské státy a jakmile budou 
vymezeny povinnosti přímo se vztahující 
na zemědělce. Aby se zohlednily tyto 
prvky, Komise se zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období dvanácti měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice, včetně 
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude od roku 2014 považována 
za část přílohy II.

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice o udržitelném používání pesticidů 2009/128/ES pomáhá snížit externalizované 
náklady na veřejné zdraví a životní prostředí způsobené toxicitou a přispívá k uplatňování 
udržitelnějších zemědělských postupů. Proto by měla být do podmíněnosti začleněna co 
nejdříve. Podle směrnice 2009/128/ES by měly členské státy předložit své národní akční plány 
do konce roku 2012. To je včas z hlediska vstupu reformované SZP v platnost; nejsou proto 
potřebné akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 589
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, bude považována za část přílohy 
II, jakmile tuto směrnici provedou 
všechny členské státy a jakmile budou 
vymezeny povinnosti přímo se vztahující 
na zemědělce. Aby se zohlednily tyto 
prvky, Komise se zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111 pro účely změny přílohy II 
v období dvanácti měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice, včetně 
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů, se od roku 2014 považuje za část 
přílohy II.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí 
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů. Členské státy, které byly členy 
Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, 
která byla ke dni stanovenému pro žádosti 
o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů. Členské státy, 
které se staly členy Unie v roce 2004, 
zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 
2004 pokryta trvalými travními porosty, 
zůstala zachována s trvalými travními 
porosty v rámci vymezených limitů. 
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, 
která byla dne 1. ledna 2007 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala pokryta 
trvalými travními porosty v rámci 
vymezených limitů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 591
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů. Členské státy, které byly členy 
Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, 
která byla ke dni stanovenému pro žádosti 
o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů. Členské státy, 
které se staly členy Unie v roce 2004, 
zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 

Pravidla podmíněnosti musí kromě toho 
rovněž obsahovat zachování trvalých 
travních porostů v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. h) nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012. Členské státy zajistí, aby 
půda, která byla využívána jako travní 
porost nepřetržitě od 1. ledna 2007, byla 
označena jako trvalý travní porost.
Zemědělci zachovají jako trvalý travní 
porost plochy v jejich podniku, které jako 
takové ohlásili v žádosti podle čl. 73 
odst. 1 nařízení (EU) č. horizontální 
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2004 pokryta trvalými travními porosty, 
zůstala zachována s trvalými travními 
porosty v rámci vymezených limitů. 
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, 
která byla dne 1. ledna 2007 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala pokryta 
trvalými travními porosty v rámci 
vymezených limitů.

nařízení/2012 pro rok 2014 (dále jen 
„referenční plochy s trvalými travními 
porosty“).

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí 
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů. Členské státy, které byly členy 
Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, 
která byla ke dni stanovenému pro žádosti 
o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů. Členské státy, 
které se staly členy Unie v roce 2004, 
zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 
2004 pokryta trvalými travními porosty, 
zůstala zachována s trvalými travními 
porosty v rámci vymezených limitů. 
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, 
která byla dne 1. ledna 2007 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala pokryta 
trvalými travními porosty v rámci 
vymezených limitů.

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí 
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů. Členské státy, které byly členy 
Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, 
která byla ke dni stanovenému pro žádosti 
o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů stanovených 
členským státem. Členské státy, které se 
staly členy Unie v roce 2004, zajistí, aby 
půda, která byla dne 1. května 2004 
pokryta trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů stanovených 
členským státem. Bulharsko a Rumunsko 
zajistí, aby půda, která byla dne 1. ledna 
2007 pokryta trvalými travními porosty, 
zůstala pokryta trvalými travními porosty 
v rámci vymezených limitů stanovených 
členským státem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 593
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 93 – poodst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předchozí pododstavec se nepoužije na 
půdu pokrytou trvalými travními porosty 
určenou k zalesnění, pokud je takové 
zalesnění slučitelné s životním prostředím, 
s výjimkou pěstování vánočních stromků 
a rychle rostoucích dřevin pěstovaných 
krátkodobě.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 594
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předchozí pododstavec se nepoužije na 
půdu pokrytou trvalými travními porosty 
určenou k zalesnění, pokud je takové 
zalesnění slučitelné s životním prostředím, 
s výjimkou pěstování vánočních stromků 
a rychle rostoucích dřevin pěstovaných 
krátkodobě.

Předchozí pododstavec se nepoužije na 
půdu pokrytou trvalými travními porosty 
určenou k zalesnění, pokud je takové 
zalesnění slučitelné s životním prostředím, 
s výjimkou pěstování vánočních stromků.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zohlednily prvky dvou předchozích 
pododstavců, zmocňuje se Komise 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 111, pokud jde 
o pravidla pro zachování trvalých travních 
porostů, a zejména o přijetí opatření 
k zachování půdy s trvalými travními 
porosty zemědělci, včetně jednotlivých 
povinností, jež musí být dodrženy, jako je 
povinnost opětovné přeměny ploch na 
trvalé travní porosty, pokud se zjistí, že 
podíl půdy pokryté trvalými travními 
porosty se snižuje.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 596
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od tohoto ustanovení mohou 
zemědělci přeměnit maximálně 10 % 
svých referenčních ploch, které jsou 
povinni zachovat. Toto omezení se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dále prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme metody určení podílu trvalých 
travních porostů a zemědělské půdy, jejž 
je třeba zachovat. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 598
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dále prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme metody určení podílu trvalých 
travních porostů a zemědělské půdy, jejž 
je třeba zachovat. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dále prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme metody určení podílu trvalých 
travních porostů a zemědělské půdy, jejž je 
třeba zachovat. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise je dále v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví metody určení 
podílu trvalých travních porostů 
a zemědělské půdy, jejž je třeba zachovat.
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Or. de

Pozměňovací návrh 600
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od tohoto ustanovení zachovají 
zemědělci, v jejichž podniku tvoří v roce 
2014 „trvalé travní porosty“ definované 
v čl. 4 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 
č. přímé platby/2012, dále jen „referenční 
plochy s trvalými travními porosty 
nejméně 70 % plochy alespoň stejný počet 
hektarů travních porostů jako je jejich 
referenční plocha s celkovým travním 
porostem. Zemědělci mohou přeměnit 
maximálně 5 % svých referenčních ploch, 
které jsou povinni zachovat. Toto omezení 
se nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistil jednodušší systém 
podmíněnosti s méně požadavky, které 
však budou cílenější, předloží Komise 
nejpozději do konce roku 2013 
Parlamentu a Radě zprávu doplněnou 
nezbytnými návrhy na snížení počtu 
pravidel v příloze II o 25 %. Zbývající 
pravidla by měla být posouzena z hlediska 
vhodnosti, významu a měřitelnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Systém podmíněnosti nadále zemědělce znechucuje. To platí jak pro počet pravidel, tak pro 
jejich vhodnost a význam jak pro zemědělce, tak pro společnost. V důsledku množství různých 
pravidel může být pro jednotlivého zemědělce obtížné zjistit, zda pravidlo porušuje, či nikoli. 
Aby byl systém podmíněnosti důvěryhodnější, mělo by se od Komise požadovat, aby předložila 
návrhy na omezení počtu pravidel, ale také na posouzení zbývajících pravidel z hlediska jejich 
vhodnosti, významu a měřitelnosti.

Pozměňovací návrh 602
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 94 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků.
Členské státy nesmí vymezit minimální 
požadavky, které nejsou stanoveny 
v příloze II.

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy/regiony by měly mít možnost doplnit pravidla odpovídající jejich zemědělským 
systémům v duchu subsidiarity a práva požadovat čisté a zdravé životní prostředí podle 
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zásady, která se používala v minulosti: požadavky by se neměly snižovat.

Pozměňovací návrh 603
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 94 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II.

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Členské státy 
podporují zejména vytváření zalesněných 
ploch a zemědělsko-lesnických systémů 
v oblastech, které dosud nejsou pro 
produkci využívány. Na základě přílohy II 
stanoví členské státy na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni pro příjemce minimální 
normy týkající se dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II.

Or. pl

Pozměňovací návrh 604
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 94 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
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již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II.

již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II, kromě 
případů, kdy společný dopad těchto 
minimálních požadavků a zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, jak je stanoveno v hlavě III 
kapitole 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby], nezahrnuje dostatečně minimální 
požadavky stanovené členským státem 
před 1. lednem 2014.  V těchto případech 
musí dotčený členský stát definovat normy 
nezbytné pro to, aby se požadavky 
nesnižovaly.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako u předchozí kontroly stavu reformy, vyžaduje se ochranné ustanovení, aby se 
zajistilo, že důsledkem změn v podmínkách týkajících se životního prostředí souvisejících 
s platbami v rámci pilíře I nebudou normy sklouzávající k nižší úrovni, než je úroveň 
uplatňovaná v současnosti v kterémkoli členském státě, a tedy ke snižování základní hranice, 
nad níž je možné uskutečňovat agroenvironmentální a klimatické platby, místo jejího 
zvyšování, které má být cílem.

Pozměňovací návrh 605
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II.

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu.

Zemědělská plocha, u níž nebyla 
vyplacena základní prémie, protože na ní 
vznikl přirozenější stav s vyšší biologickou 
rozmanitostí, by měla být pouze 
udržována ve stavu, jaký požadují 
vnitrostátní předpisy, a měla by být vyňata 
z požadavků na udržování plochy 
v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. 
Plocha vyňatá z produkce podle článků 
22, 23 a 24 nařízení (ES) č. 1257/1999, 
článku 39 nařízení (ES) č. 1698/2005 
a článku 29 nařízení (EU) č. [...][rozvoj 
venkova] se považuje za plochu 
udržovanou v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu, pokud jsou 
splněny povinnosti uvedené 
v agroenvironmentální dohodě. Aby se 
zabránilo dvojímu udělování sankcí, 
nemůže zanedbání povinností 
stanovených v agroenvironmentální 
dohodě vést ke snížení podpory podle 
tohoto článku způsobem uvedeným 
v článku 99 tohoto nařízení.
Na základě přílohy II stanoví členské státy 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
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příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

Na plochy, které nejsou způsobilé pro základní platby, by se neměly vztahovat požadavky na 
dobrý zemědělský a environmentální stav.

Pozměňovací návrh 606
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby 
veškerá zemědělská plocha, včetně 
půdy, která se již nevyužívá pro 
účely produkce, byla udržována 
v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na 
základě přílohy II stanoví členské 
státy na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni pro příjemce minimální
normy týkající se dobrého 
zemědělského a environmentálního 
stavu půdy, které zohledňují
zvláštní charakteristiky dotyčných 
oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, 
využití půdy, střídání plodin, 
zemědělských postupů a struktury 
zemědělských podniků. Členské 

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Členské státy 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni 
stanoví rozsah kontrol příjemců na 
základě souboru požadavků pro normy 
týkající se dobrého zemědělského
a environmentálního stavu půdy podle 
článku 93, přičemž zohlední zvláštní 
charakteristiky dotyčných oblastí, včetně 
půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, využití 
půdy, střídání plodin, zemědělských 
postupů a struktury zemědělských podniků. 
Členské státy nesmí vymezit minimální 
požadavky, které nejsou stanoveny 
v příloze II.
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státy nesmí vymezit minimální 
požadavky, které nejsou stanoveny 
v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto systémy, a zejména systém 
identifikace a evidence zvířat zavedený 
v souladu se směrnicí Rady 2008/71/ES ze 
dne 15. července 2008 o identifikaci 
a evidování prasat a nařízeními (ES) 
č. 1760/2000 a (ES) č. 21/2004, musí být 
slučitelné s integrovaným systémem 
uvedeným v hlavě V kapitole II tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k problémům s uplatňováním nařízení (ES) č. 21/2004 by toto nařízení nemělo být 
součástí integrovaného administrativního a kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 608
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Kontrola požadavků, norem, aktů 
nebo oblastí podmíněnosti může vzít 
v úvahu následující skutečnosti:
– zapojení zemědělců do zemědělského 
poradenského systému stanoveného 
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v hlavě III tohoto nařízení;
– zapojení zemědělců do certifikačního 
systému, pokud tento systém pokrývá 
dotčené požadavky a normy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 609
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje 
povinnosti stanovené v této hlavě.

3. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje 
povinnosti stanovené v této hlavě. Členské 
státy předloží každoročně zprávu 
o provádění a výsledcích v oblasti 
podmíněnosti a ekologických opatření. 
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu každoročně zprávu o účincích 
těchto opatření na zemědělskou produkci 
a o jejich dopadu na životní prostředí 
v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že „ekologizace“ bude novým prvkem pravidel týkajících se podmíněnosti, 
je vhodné, aby Komise přezkoumala jejich ucelenost a informovala v této věci Evropský 
parlament. Tento návrh odpovídá doplnění bodu odůvodnění 57a (nový).

Pozměňovací návrh 610
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy provádějí kontroly na 3. Členské státy vhodným způsobem 
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místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje 
povinnosti stanovené v této hlavě.

oznámí datu, kdy provedou kontroly, aby 
ověřily, zda příjemce plní povinnosti 
stanovené v této hlavě.

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy předloží každoročně 
Evropské komisi zprávu o provádění 
a výsledcích kontrol v oblasti 
podmíněnosti a ekologických opatření. 
Evropská komise předloží každoročně 
Evropskému parlamentu zprávu 
o účinnosti opatření přijatých na úrovni 
členských států nebo regionů s cílem 
vyřešit problémy dlouhodobé udržitelnosti 
v zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 4 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro provádění 
kontrol za účelem ověření dodržování 
povinností uvedených v této hlavě.

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, kterými stanoví pravidla 
pro provádění kontrol za účelem ověření 
dodržování povinností uvedených v této 
hlavě.

Or. de
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Pozměňovací návrh 613
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 4 – druhý pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 614
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat 
na základě článku 111 akty v přenesené 
pravomoci upravující společná 
a harmonizovaná pravidla pro kontroly 
a podmíněnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „daný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti 

Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „příslušný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti 
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a daný nesoulad lze přičíst příjemci, který 
v daném kalendářním roce podal žádost 
o podporu nebo žádost o platbu.

a daný nesoulad je výsledkem úmyslného 
aktu nebo opomenutí, které lze přímo 
přičíst příjemci, který v daném 
kalendářním roce podal žádost o podporu 
nebo žádost o platbu.

Or. en

Odůvodnění

Správní orgány by měly posoudit, zda je podle jejich mínění nesoulad úmyslný, či nikoli.

Pozměňovací návrh 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „daný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti 
a daný nesoulad lze přičíst příjemci, který 
v daném kalendářním roce podal žádost 
o podporu nebo žádost o platbu.

Aniž je dotčen čl. 91 odst. 2 písm. a), 
sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „daný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti 
a daný nesoulad lze přímo přičíst příjemci, 
který v daném kalendářním roce podal 
žádost o podporu nebo žádost o platbu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je pokračováním pozměňovacího návrhu, který se týká systému 
včasného varování, pokud jde o podmíněnost. Aby bylo znění v souladu se zněním článku 91, 
je třeba doplnit výraz „přímo“.

Pozměňovací návrh 617
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3 – druhý pododstavec 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce, 
přijme příslušný orgán u vzorku příjemců 
v následujícím roce opatření nezbytná pro 
ověření toho, že příjemce odstranil 
zjištěné nedostatky v dodržování pravidel. 
Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout 
nápravná opatření se oznámí příjemci.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Vypuštěním tohoto bodu se výrazně zjednoduší správní postupy uplatňované členskými státy 
a omezí se rozpočtové výdaje.

Pozměňovací návrh 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3 – druhý pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce, 
přijme příslušný orgán u vzorku příjemců 
v následujícím roce opatření nezbytná pro 
ověření toho, že příjemce odstranil 
zjištěné nedostatky v dodržování pravidel. 
Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout 
nápravná opatření se oznámí příjemci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle našeho mínění je návrh Evropské komise na zrušení následných kontrol v případě 
menších pochybení dobrým řešením. Nicméně pokud jde o omezení kontrol, na které se 
vztahuje pravidlo de minimis, na vybranou skupinu příjemců (vzorek), domníváme se spíše, že 
opakované kontroly u pochybení spadajících pod toto pravidlo měly být zcela zrušeny.
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Pozměňovací návrh 619
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 98 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 98a
Obecná kritéria pro odstupňování sankcí

Pro účely odstupňování částek uvedených 
v článku 99 se použijí následující kritéria:
– „závažnost“ nesouladu závisí především 
na tom, jak vážné jsou jeho důsledky, 
zejména riziko, které nesoulad představuje 
pro příslušný fond EU, přičemž se 
soustavně přihlíží k cílům příslušného 
požadavku nebo normy;
– „rozsah“ nesouladu se určí 
s přihlédnutím zejména k tomu, zda má 
nesouhlas dalekosáhlý dopad, nebo zda se 
omezuje pouze na samotný zemědělský 
podnik;
– při stanovení „trvalosti“ nesouladu 
příslušný orgán přihlédne zejména 
k odhadované době, po kterou účinek trvá 
nebo k potenciální možnosti ukončit tyto 
účinky vhodnými prostředky;
– „opakovaným“ nesouladem se rozumí 
stav, kdy bylo nedodržení téhož 
požadavku, normy nebo povinnosti 
zjištěno více než jednou v průběhu tří po 
sobě jdoucích let, pokud byl příjemce 
informován o předchozím nesouladu 
a měl případně možnost přijmout 
nezbytná opatření k ukončení tohoto 
nesouladu;

Or. en

Odůvodnění

Obecné zásady pro sankce by měly být stanoveny v základním aktu. Toto znění bylo převzato 
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z článku 47 nařízení Komise 1122/2009 (prováděcí pravidla).

Pozměňovací návrh 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 99 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet sankce Výpočet finanční sankce

Or. ro

Odůvodnění

Jazyková změna, která se uplatní na celý článek. 

Pozměňovací návrh 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – druhý pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je 
třeba vzít v úvahu závažnost, rozsah, 
trvalost a opakování zjištěného nedodržení, 
jakož i kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 
a 4.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je 
třeba vzít přiměřeně v úvahu důležitost 
a povahu zjištěného pochybení, a poté 
stanovit závažnost, rozsah, trvalost 
a opakování zjištěného nedodržení podle 
článku 99a, jakož i kritéria stanovená 
v odstavcích 2, 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh, kterým se vytváří nový článek 99a.

Pozměňovací návrh 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella



AM\910034CS.doc 109/181 PE494.482v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od prvního odstavce se 
snížení nebo vyloučení, která jsou 
výsledkem porušení požadavků 
podmíněnosti u opatření uvedených 
v článcích 29, 30 a 31 nařízení (EU) č. .... 
[rozvoj venkova], týkají pouze částek 
přidělených v rámci těchto opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 623
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %.

2. V případě nedodržení požadavků 
z důvodu nedbalosti nepřesáhne procento 
snížení 5 % nebo 2 000 EUR a v případě 
opakovaného nedodržení požadavků 10 %
nebo 4 000 EUR.

Or. en
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Odůvodnění

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Pozměňovací návrh 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %.

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %, 
kromě případů, které jsou velmi závažné. 
V těchto případech nesmí být snížení nižší 
než 20 % a může vést až k úplnému 
vyloučení z jednoho nebo více režimů 
podpor během jednoho nebo více 
kalendářních roků.

Or. es

Odůvodnění

Doporučuje se vypustit odstavec 3 pro případy úmyslného nedodržení, neboť z právního 
hlediska je nesmírně obtížné prokázat, že zemědělec jednal úmyslně a záměrně. Proto se 
navrhuje nahradit tento typ nedodržení nedodržením, které je důsledkem velmi vážné
nedbalosti, a začlenit jej do odstavce 2, přičemž se zachovají stejné sankce jako v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – první pododstavec 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %.

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
nepřesáhne procento snížení 5 % a 
v případě opakovaného nedodržení 15 %, 
kromě případů, které jsou velmi závažné. 
V těchto případech nesmí být snížení nižší 
než 20 % a může vést až k úplnému 
vyloučení z jednoho nebo více režimů 
podpor během jednoho nebo více 
kalendářních roků.

Or. es

Odůvodnění

Je vhodné vypustit odstavec 3 pro případy úmyslného nedodržení, neboť z právního hlediska 
je velmi obtížné prokázat, že zemědělec požadavky nedodržel úmyslně. Proto se navrhuje 
nahradit tento typ nedodržení nedodržením, které je důsledkem velmi vážné nedbalosti, 
a začlenit jej do odstavce 2, přičemž se zachovají stejné sankce jako v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 627
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – druhý pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat. Zjištěné nedostatky a povinnost 
přijmout nápravná opatření se oznámí 
příjemci.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví, zdraví zvířat
nebo dobré životní podmínky zvířat. 
Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout 
nápravná opatření se oznámí příjemci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 628
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – druhý pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat. Zjištěné nedostatky a povinnost 
přijmout nápravná opatření se oznámí 
příjemci.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat. Méně závažná porušení systémů 
pro identifikaci a registraci zvířat 
uvedených v příloze II, SMR7 a SMR8 se 
nepovažují za přímé ohrožení lidského 
zdraví nebo zdraví zvířat. Zjištěné 
nedostatky a povinnost přijmout nápravná 
opatření se oznámí příjemci.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat. Zjištěné nedostatky a povinnost 
přijmout nápravná opatření se oznámí 

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Zjištěné nedostatky 
a povinnost přijmout nápravná opatření se 
oznámí příjemci.
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příjemci.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na 
více kalendářních let.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Je vhodné vypustit odstavec 3 pro případy úmyslného nedodržení, neboť z právního hlediska 
je velmi obtížné prokázat, že zemědělec požadavky nedodržel úmyslně. Proto se navrhuje 
nahradit tento typ nedodržení nedodržením, které je důsledkem velmi vážné nedbalosti, 
a začlenit jej do odstavce 2, přičemž se zachovají stejné sankce jako v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na 
více kalendářních let.

vypouští se
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Or. es

Odůvodnění

Doporučuje se vypustit odstavec 3 pro případy úmyslného nedodržení, neboť z právního 
hlediska je nesmírně obtížné prokázat, že zemědělec jednal úmyslně a záměrně. Proto se 
navrhuje nahradit tento typ nedodržení nedodržením, které je důsledkem velmi vážné 
nedbalosti, a začlenit jej do odstavce 2, přičemž se zachovají stejné sankce jako v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 632
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě úmyslného nebo závažného 
nedodržení nesmí být míra snížení nižší 
než 20 % a může sahat až k úplnému 
vyloučení z jednoho či více režimů 
podpory a lze ji uplatnit na jeden 
kalendářní rok či na více kalendářních let.
Opakované nedodržení, k němuž dojde, 
poté kdy byl příjemce upozorněn nebo mu 
byla udělena sankce, se považuje za 
závažné a úmyslné. 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže byl zemědělec upozorněn nebo mu byla v předchozích letech snížena platba kvůli 
opakovanému (např. environmentálnímu) pochybení, pokud chápe důvody a důsledky, nebo 
pokud mohl nalézt řešení, a přesto se dopouští porušení, je toto pochybení závažné a úmyslné. 
Ustanovení o sankcích musí být co nejjasnější, proto by bylo vhodné vypustit výrazy, jako je 
„v zásadě“, v jejichž důsledku může dojít k rozdílnému uplatňování.

Pozměňovací návrh 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě „závažného“ nedodržení 
nesmí být míra snížení v zásadě nižší než 
20 % a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

Or. en

Odůvodnění

Pro auditory je obtížné stanovit, zda nedodržení bylo úmyslné. Mnohem objektivnější je 
kritérium závažnosti, které by auditní útvary měly být schopny spolehlivěji uplatňovat. (Návrh 
zpravodaje změnit tento termín na „závažnou nedbalost“ je problematický, protože tento 
termín není nikde definován.)

Pozměňovací návrh 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 %
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě závažného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 15 % a 
může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
nebo 8 000 EUR a může sahat až 
k úplnému vyloučení z jednoho či více 
režimů podpory a lze ji uplatnit na jeden 
kalendářní rok či na více kalendářních let.

Or. en

Odůvodnění

Není přiměřené vycházet v případě systému podmíněnosti pouze z procentuálního snížení 
podpory. Výsledkem mohou být významná snížení podpory při velmi malých pochybeních, 
k nimž došlo u velkých zemědělců. Navíc obdobné porušení, jehož se dopustí dva různí 
zemědělci, nepovede ke stejné částce při snížení podpory. Částka, o kterou se podpora sníží, 
bude záviset na tom, zda jde o malého zemědělce, který získal pouze málo podpor, nebo 
o velkého zemědělce, u nějž je vyplácená částka vysoká.

Pozměňovací návrh 636
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí
být míra snížení v zásadě nižší než 20 %
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě úmyslného nedodržení mohou 
být platby sníženy nebo zvýšeny podle 
závažnosti, rozsahu, trvalosti a opakování 
nedodržení a může dojít až k úplnému 
vyloučení z jednoho či více režimů 
podpory, které se uplatní na jeden 
kalendářní rok či na více kalendářních let.

Or. lt

Pozměňovací návrh 637
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. V případě závažného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % 
a může sahat až k úplnému vyloučení 
z jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že jde buď o závažná 
porušení opakující se během dvou nebo 
více roků nebo týkající se několika norem 
nebo požadavků podmíněnosti v oblasti 
životního prostředí a lidského zdraví, nebo 
jestliže příslušný orgán na základě 
posouzení rizik nebo opakované inspekce 
shledá, že zemědělskému podniku hrozí 
porušení norem podmíněnosti 
v souvislosti s neudržitelnými způsoby 
hospodaření podle článku 2, bude 
příslušný příjemce trvale vyloučen z plateb 
SZP.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je v zemědělském podniku zjištěno mnoho porušení v oblasti životního prostředí 
a lidského zdraví, která se vyskytují během několika roků, jde o neudržitelný způsob 
hospodaření. Hrozí proto, že zemědělec způsobí společnosti dodatečné výdaje kvůli znečištění 
a krizím týkajícím se lidského zdraví a kontaminace. Tito zemědělci by proto měli být trvale 
vyloučení z podpory financované z veřejných prostředků. Toto ustanovení by se mělo 
uplatňovat pouze u závažných a nákladných porušení, nikoli u méně závažných, jako jsou 
porušení vyplývající ze ztráty několika ušních značek mimo oblast epidemického onemocnění.
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Pozměňovací návrh 639
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 % 
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 10 % 
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99 k financování 
environmentálních cílů podle čl. 5 odst. 4 
a 5 nařízení EU č. ... [rozvoj venkova ] pro 
priority rozvoje 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

(Viz čl. 5 odst. 4 a 5 nařízení týkajícího se rozvoje venkova a příloha IV tohoto nařízení: 
priorita 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví; 
priorita 5: podpora účinného využívání zdrojů a přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství 
odolnému vůči změně klimatu v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví)

Pozměňovací návrh 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zachovat 25 %, pokud jde o ponechání, jak je obsaženo v nařízení, které je 
v současné době v platnosti. 
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Pozměňovací návrh 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zachovat 25 %, jak je obsaženo v nařízení, které je v současné době v platnosti. 

Pozměňovací návrh 642
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. pl

Odůvodnění

Není třeba snižovat současných 25 % pro ponechání částek na 10 %. 

Pozměňovací návrh 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. fr

Pozměňovací návrh 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. en

Odůvodnění

Není nám zřejmý důvod, proč Komise navrhla tuto změnu (snížení z 10 % na 25 %). Podle 
stávajícího nařízení (článek 25 nařízení č. 73/2009) si smějí členské státy ponechat 25 % 
částky, která je výsledkem uplatněného snížení. 

Pozměňovací návrh 645
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení 
a vyloučení podle článku 99.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 646
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou využít procenta 
částek uvedených v pododstavci 1 jako 
dodatečnou podporu pro opatření v rámci 
plánování rozvoje venkova financovaného 
z EZFRV v souladu s nařízením (EU) 
č. [...] [rozvoj venkova].

Or. pl

Pozměňovací návrh 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod c – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) shrnutí výsledků všech dostupných 
auditů a kontrol prováděných v souladu 
s harmonogramem a prováděcími 
ustanoveními uvedenými ve zvláštních 
odvětvových pravidlech.

v) společně se zúčtováním výdajů z EZZF 
a EZFR, každoroční shrnutí výsledků 
všech dostupných auditů a kontrol 
prováděných v souladu s harmonogramem
a prováděcími ustanoveními uvedenými ve 
zvláštních odvětvových pravidlech.

Or. es

Odůvodnění

Statistiky auditu by měly být Komisi předkládány najednou, společně s roční závěrkou, a to do 
1. února každého roku.  V současné době je třeba je předložit v souladu s různými lhůtami 
stanovenými v odvětvových pravidlech, později se stanou součástí každoročního postupu pro 
schvalování účetních závěrek. Někdy je dokonce třeba je předložit jako součást informací pro 
schvalování souladu. 
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Pozměňovací návrh 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod c – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) shrnutí výsledků všech dostupných 
auditů a kontrol prováděných v souladu 
s harmonogramem a prováděcími 
ustanoveními uvedenými ve zvláštních 
odvětvových pravidlech.

v) společně se zúčtováním výdajů z EZZF 
a EZFR, každoroční shrnutí výsledků 
všech dostupných auditů a kontrol 
prováděných v souladu s harmonogramem 
a prováděcími ustanoveními uvedenými ve 
zvláštních odvětvových pravidlech.

Or. es

Odůvodnění

Statistiky auditu by měly být Komisi předkládány najednou, společně s roční závěrkou, a to do 
1. února každého roku.  V současné době je třeba je předložit v souladu s různými lhůtami 
stanovenými v odvětvových pravidlech, později se stanou součástí každoročního postupu pro 
schvalování účetních závěrek. Někdy je dokonce třeba je předložit jako součást informací pro 
schvalování souladu. 

Pozměňovací návrh 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je-li třeba statistické analýzy pro 
účely vyrozumění Komise podle tohoto 
článku, poskytne Komise členským státům 
v každém případě příslušné informace, 
a to s dostatečným předstihem před 
začátkem období, ve kterém má být 
analýza provedena. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 650
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
posledního směnného kursu stanoveného 
Evropskou centrální bankou před 1. říjnem
kalendářního roku, pro který je podpora 
udělena.

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
posledního směnného kursu stanoveného 
Evropskou centrální bankou před 1. zářím
kalendářního roku, pro který je podpora 
udělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
posledního směnného kursu stanoveného 
Evropskou centrální bankou před 1. říjnem
kalendářního roku, pro který je podpora 
udělena.

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
posledního směnného kursu stanoveného 
Evropskou centrální bankou před 1. zářím
kalendářního roku, pro který je podpora 
udělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne
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Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 3 mohou 
členské státy částku věnovanou na pomoc 
vyjádřenou v eurech převést do své 
národní měny na základě průměru 
maximálně třiceti nejaktuálnějších 
směnných kurzů stanovených národní 
ústřední bankou členského státu nebo 
Evropskou centrální bankou před 1. 
říjnem roku, pro který je pomoc 
poskytována. 

Or. en

Odůvodnění

Při uplatňování směnných kurzů by měla být větší flexibilita.

Pozměňovací návrh 653
George Lyon, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 3 mohou 
členské státy částku věnovanou na pomoc 
vyjádřenou v eurech převést do své 
národní měny na základě průměru 
maximálně pěti nejaktuálnějších 
směnných kurzů stanovených národní 
ústřední bankou členského státu nebo 
Evropskou centrální bankou před 1. 
říjnem roku, pro který je pomoc 
poskytována. 

Or. en

Odůvodnění

Propůjčí se tak větší flexibilita při uplatňování směnných kurzů. To by členským státům 
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umožnilo používat průměr směnných kurzů, což by snížilo inherentní riziko spočívající v tom, 
že zemědělci jsou nuceni používat jeden směnný kurz stanovený v určitý den. 

Pozměňovací návrh 654
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 3 mohou 
členské státy částku věnovanou na pomoc 
vyjádřenou v eurech převést do své 
národní měny na základě průměru 
maximálně třiceti nejaktuálnějších 
směnných kurzů stanovených Evropskou 
centrální bankou před 1. říjnem roku, pro 
který je pomoc poskytována. 

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření 
k ochraně používání právních předpisů 
Unie, pokud jsou mimořádné měnové 
postupy týkající se národní měny schopny 
ho ohrozit. Tato opatření se případně 
mohou odchýlit od stávajících pravidel.

vypouští se

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.
Opatření podle prvního pododstavce se 
neprodleně sdělí Evropskému parlamentu 
a Radě a členským státům.
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Or. de

Odůvodnění

Článek 2 je vhodný a zcela postačující. 

Pozměňovací návrh 656
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné měřit výkonnost společné 
zemědělské politiky, zřídí se společný 
rámec pro sledování a hodnocení. Tento 
rámec spojí všechny nástroje týkající se 
sledování a hodnocení opatření společné 
zemědělské politiky, a zejména přímých 
plateb podle nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx, tržních opatření podle nařízení 
(EU) č. společná organizace trhů/xxx, 
opatření pro rozvoj venkova podle nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx a uplatňování 
podmíněnosti podle tohoto nařízení.

Aby bylo možné měřit výkonnost společné 
zemědělské politiky, zřídí se společný 
rámec pro sledování a hodnocení, v jehož 
důsledku však nesmí vznikat dodatečné 
platební, monitorovací nebo penalizační 
systémy pro ekologičtější SZP. Tento 
rámec spojí všechny nástroje týkající se 
sledování a hodnocení opatření společné 
zemědělské politiky, a zejména přímých 
plateb podle nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx, tržních opatření podle nařízení 
(EU) č. společná organizace trhů/xxx, 
opatření pro rozvoj venkova podle nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx a uplatňování 
podmíněnosti podle tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 657
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo možné měřit výkonnost společné 
zemědělské politiky, zřídí se společný 
rámec pro sledování a hodnocení. Tento 
rámec spojí všechny nástroje týkající se 
sledování a hodnocení opatření společné 

Aby bylo možné měřit výkonnost společné 
zemědělské politiky, zřídí se společný 
rámec pro sledování a hodnocení. Tento 
rámec spojí všechny nástroje týkající se 
sledování a hodnocení opatření společné 
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zemědělské politiky, a zejména přímých 
plateb podle nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx, tržních opatření podle nařízení 
(EU) č. společná organizace trhů/xxx, 
opatření pro rozvoj venkova podle nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx a uplatňování 
podmíněnosti podle tohoto nařízení.

zemědělské politiky, a zejména přímých 
plateb podle nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx, tržních opatření podle nařízení 
(EU) č. společná organizace trhů/xxx, 
opatření pro rozvoj venkova podle nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx a uplatňování 
podmíněnosti podle tohoto nařízení. V 
rámci tohoto postupu Komise využije 
synergií a bude v nejvyšší možné míře 
vycházet z již dostupných údajů a jejich 
zdrojů.

Or. de

Odůvodnění

Monitorování a hodnocení nesmějí dále zvyšovat stávající administrativní zátěž pro členské 
státy a příjemce. Komise by se proto měla spoléhat na stávající zdroje údajů a usilovat 
o dosažení synergií. 

Pozměňovací návrh 658
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K zajištění účinného měření výkonnosti se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, pokud jde o obsah 
a tvorbu uvedeného rámce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 659
Albert Deß
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Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dopad opatření společné zemědělské 
politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu 
k těmto cílům:

Výkonnost opatření společné zemědělské 
politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu 
k těmto cílům:

Or. de

Pozměňovací návrh 660
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na příjmy zemědělství, 
zemědělskou produktivitu a cenovou 
stabilitu;

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na příjmy zemědělců, marže,
náklady a ceny, zemědělskou produktivitu 
a cenovou stabilitu;

Or. en

Odůvodnění

Viz Bového zpráva „Dodavatelský řetězec zemědělských vstupů: struktura a důsledky“, 
2011/2114" (INI), přijato EP 19/01/2012; rovněž Bového pracovní dokument „Spravedlivé
příjmy pro zemědělce: lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“, PE439.275v01, 
25.2.2010.

Pozměňovací návrh 661
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) funkční kapacita produkce potravin 
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a dlouhodobé zajištění potravin 
v rozvojových zemích;  především dopad 
obchodu s ohledem na cenovou podporu 
poskytovanou EU na vývoz z EU 
a odstranění překážek, jako jsou cla 
a překážky obchodu, pokud jde o vývoz 
z rozvojových zemí, v souladu se 
soudržností rozvojových politik, 

Or. en

Odůvodnění

SZP by neměla škodit, co se týče oblasti soudržnosti rozvojových politik, což předpokládá 
SZP, která neohrožuje produkci potravin a dlouhodobé zabezpečování potravin, ani nemá 
negativní dopad na živobytí místních a drobných producentů v rozvojových zemích. Obchod, 
zemědělství a politiky rozvojové pomoci by měly v tomto ohledu podporovat synergie 
a neohrožovat tyto rozvojové cíle. 

Pozměňovací návrh 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) externí dopad na právo na potraviny, 
včetně dopadu na kapacitu produkce 
potravin, příjmy a živobytí zemědělců a na 
přístup k půdě v rozvojových zemích a 
v chudých zemích, cílem jejichž politik je 
snížit závislost na dovážených 
potravinách. 

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, a vymezí tak soubor 
zvláštních ukazatelů pro cíle uvedené 
v prvním pododstavci.

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o více než čistě technické rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3. Ukazatele souvisejí se 
strukturou a cíli dané politiky a umožňují 
hodnocení pokroku, účinnosti a účelnosti 
politiky na základě cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3. Ukazatele souvisejí se 
strukturou a cíli dané politiky a umožňují 
hodnocení pokroku, účinnosti a účelnosti 
politiky na základě cílů.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 666
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rámec pro sledování a hodnocení 
odráží strukturu společné zemědělské 
politiky takto:
a) v případě přímých plateb podle nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [přímé platby], tržních 
opatření podle nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[společná organizace trhů] a použití 
podmíněnosti podle tohoto nařízení 
sleduje Komise tyto nástroje na základě 
zpráv členských států v souladu s pravidly 
stanovenými v tomto nařízení. Komise 
vypracuje víceletý plán hodnocení 
s pravidelným hodnocením konkrétních 
nástrojů, které se provádí z pověření 
Komise; hodnocení je prováděno včas 
a nezávislými hodnotiteli;
b) sledování a hodnocení intervenčních 



PE494.482v02-00 132/181 AM\910034CS.doc

CS

opatření v politice rozvoje venkova se 
provádí podle článků 74 až 86 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].
Komise zajistí, aby kombinovaný dopad 
všech nástrojů společné zemědělské 
politiky podle odstavce 1 byl měřen 
a hodnocen na základě společných cílů 
uvedených v odstavci 2. Úspěšnost 
společné zemědělské politiky při 
dosahování společných cílů se měří 
a hodnotí na základě společných 
ukazatelů dopadu a souvisejících 
zvláštních cílů na základě ukazatelů 
výsledků. Zprávy o měření a hodnocení 
celkové úspěšnosti všech nástrojů 
společné zemědělské politiky vypracovává 
Komise na základě údajů uvedených 
v hodnoceních společné zemědělské 
politiky, včetně hodnocení programů 
rozvoje venkova, jakož i dalších 
příslušných zdrojů informací.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření.

Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření.
Tyto informace by pokud možno měly 
pocházet od zavedených zdrojů údajů, 
jako je zemědělská účetní datová síť 
a Eurostat.
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Or. en

Odůvodnění

Velké množství informací je již shromážděno a poskytováno členskými státy a příjemci. Proto 
je důležité, aby rámec spočíval v budoucnu na zavedených zdrojích informací a aby se nové 
požadavky na informace udržovaly na minimu. 

Pozměňovací návrh 668
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření.

Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření.
Tyto informace by pokud možno měly 
pocházet od zavedených zdrojů údajů, 
jako je zemědělská účetní datová síť 
a Eurostat.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 669
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, přičemž zohlední 
potřebu zamezit nepřiměřené 
administrativní zátěži, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
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postupem podle čl. 112 odst. 3. zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Velké množství informací je již shromážděno a poskytováno členskými státy a příjemci. Proto 
je důležité, aby rámec spočíval v budoucnu na zavedených zdrojích informací a aby se nové 
požadavky na informace udržovaly na minimu. 

Pozměňovací návrh 670
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, přičemž zohlední 
potřebu zamezit nepřiměřené 
administrativní zátěži, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 671
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty nesmějí 
vést k žádnému dalšímu zvyšování 
administrativní zátěže pro členské státy 
ani pro příjemce. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 672
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží každé čtyři roky
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění tohoto článku. První zpráva
musí být předložena nejpozději do 
31. prosince 2017.

4. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě první zprávu 
o provádění tohoto článku, včetně prvních 
výsledků týkajících se dopadu společné 
zemědělské politiky, nejpozději do 31. 
prosince 2018. Druhou zprávu, včetně 
hodnocení dopadu společné zemědělské 
politiky, předloží nejpozději do 31. 
prosince 2021.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více podrobností ohledně toho, co bude zahrnuto do společného rámce pro sledování 
a hodnocení, aby se předešlo zatěžujícím požadavkům na správní orgány. 

Pozměňovací návrh 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Stížnosti drobných zemědělců 
a dotčených skupin v rozvojových zemích, 
které se potýkají se závažnými obtížemi 
nebo jim hrozí závažné obtíže přímo či 
nepřímo způsobené společnou 
zemědělskou politikou, by měl přijímat 
stálý zpravodaj Evropského parlamentu 
pro soudržnost rozvojové politiky, a měly 
by být uváděny ve výroční zprávě Komise. 
Stěžovateli by měl být nápomocen úředník 
pro slyšení z GŘ pro zemědělství, který by 
zajistil spravedlivé slyšení případu. 
Dotčené skupiny nebo jiné zainteresované 
strany mohou předložit důkazní materiál.

Or. en

Odůvodnění

„Úředníci pro slyšení“ již existují v GŘ pro hospodářskou soutěž a v GŘ pro obchod. Je 
třeba, aby zemědělské odvětví EU a evropští vývozci zemědělských produktů více přispívali 
k dodržování lidských práv a ke splnění závazků v oblasti soudržnosti rozvojových politik. 
Navrhujeme proto zřídit úředníka pro slyšení v GŘ pro zemědělství.

Pozměňovací návrh 674
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 110 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110a
Hodnocení dopadů v rozvojových zemích

1. V souladu s článkem 208 SFEU je 
dopad SZP na kapacitu produkce potravin 
a dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích pravidelně 
nezávislým způsobem hodnocen, přičemž 
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zvláštní pozornost se věnuje dopadům na 
místní a drobné zemědělce. Hodnocení 
vychází mimo jiné z údajů předložených 
vládami, organizacemi zemědělců, 
organizacemi občanské společnosti 
a jinými zúčastněnými stranami 
v rozvojových zemích, které jsou 
obchodními partnery EU.
2. Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanoví rozsah 
a postup hodnocení dopadu, přičemž 
přihlíží k příslušným mezinárodním 
iniciativám, zejména k iniciativám 
předloženým zvláštním zpravodajem OSN 
pro oblast práva na potraviny a výborem 
pro zajišťování potravin FAO.
3. Komise předloží Radě a Evropskému 
parlamentu každoročně zprávu 
o výsledcích hodnocení, obdržených 
údajích a aktualizaci politiky EU.

Or. en

Odůvodnění

Článek 208 SFEU. FAO a Výbor pro zajišťování potravin jsou v úzkém smyslu slova dva 
odlišné subjekty a měly by být oba zmíněny.  

Pozměňovací návrh 675
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 110 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110a
Hodnocení dopadů v rozvojových zemích

1. V souladu s článkem 208 SFEU je 
dopad SZP na kapacitu produkce potravin 
a dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích pravidelně 
nezávislým způsobem hodnocen, přičemž 
zvláštní pozornost se věnuje dopadům na 



PE494.482v02-00 138/181 AM\910034CS.doc

CS

místní a drobné zemědělce. Hodnocení 
vychází mimo jiné z údajů předložených 
vládami, organizacemi zemědělců, 
organizacemi občanské společnosti 
a jinými zúčastněnými stranami 
v rozvojových zemích, které jsou 
obchodními partnery EU.
2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví rozsah a postup hodnocení 
dopadu, přičemž přihlíží k příslušným 
mezinárodním iniciativám, zejména 
k iniciativám předloženým zvláštním 
zpravodajem OSN pro oblast práva na 
potraviny a výborem pro zajišťování 
potravin FAO. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.
3. Komise předloží Radě a Evropskému 
parlamentu každoročně zprávu 
o výsledcích hodnocení, obdržených 
údajích a aktualizaci politiky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Julie Girling, James Nicholson

Návrh nařízení
Článek 110 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110a
Kapitola IV 

Regionalizace
Je-li to vhodné a v souladu s jejich 
ústavními pravidly, mohou členské státy 
provádět ustanovení společné zemědělské 
politiky na regionální úrovni. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 677
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 110 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110b
Stížnosti drobných zemědělců a dotčených 
skupin v rozvojových zemích, které se 
potýkají se závažnými obtížemi nebo jim 
hrozí závažné obtíže přímo či nepřímo 
způsobené společnou zemědělskou 
politikou, by měl přijímat stálý zpravodaj 
Evropského parlamentu pro soudržnost 
rozvojové politiky a měly by být uváděny 
ve výroční zprávě Komise. Stěžovateli by 
měl být nápomocen úředník pro slyšení 
z GŘ pro zemědělství, který by zajistil 
spravedlivé slyšení případu. Dotčené 
skupiny nebo jiné zainteresované strany 
mohou předložit důkazní materiál.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby zemědělské odvětví EU a evropští vývozci zemědělských produktů více přispívali 
k dodržování lidských práv a ke splnění závazků v oblasti soudržnosti rozvojových politik. 
Úředníci pro slyšení - úředníci Komise, kteří shromažďují informace o porušování pravidel, 
již existují v GŘ pro hospodářskou soutěž a v GŘ pro obchod. Navrhujeme proto zřídit 
úředníka pro slyšení v GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova.

Pozměňovací návrh 678
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 110 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110c
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Obecně by při uzavírání obchodních 
dohod měly být začleněny ochranné 
doložky, pro případné negativní dopady 
SZP na dlouhodobé zajišťování potravin 
a závažné obtíže způsobené drobným 
zemědělcům. Taková sociální ochranná 
doložka je k dispozici dotčeným skupinám 
či zemím v případě negativního dopadu 
SZP. Sociální doložka se může zakládat 
na čl. 25 odst. 2 písm. b) Evropské dohody 
o partnerství Cariforum-EU, podle něhož 
lze přijmout ochranné opatření, pokud je 
určitý produkt dovážen na území druhé 
strany v tak vysokém množství a za 
takových podmínek, že dochází nebo může 
dojít k narušení některého 
z hospodářských odvětví, zejména pokud 
toto narušení způsobuje závažné sociální 
problémy.

Or. en

Odůvodnění

Sociální ochranná doložka: precedens čl. 25 odst. 2 písm. b) dohody o hospodářském 
partnerství mezi CARIFOREM a EU.

Pozměňovací návrh 679
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení je svěřeno Komisi na dobu pěti let 
počínaje dnem …*.

_____________

*Den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou. 

Pozměňovací návrh 680
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení je svěřeno Komisi na dobu 
neurčitou od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

(2) Přenesení pravomoci uvedené v tomto 
nařízení je svěřeno Komisi na dobu pěti let
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. de

Odůvodnění

EP by měl aktivně potvrdit přenesení pravomocí na Komisi, aby v případě pochybností 
nedocházelo v jeho rámci ke sporům o znovunabytí vlastních legislativních pravomocí.

Pozměňovací návrh 681
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 111. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do devíti měsíců před 
uplynutím pětiletého období předloží 
zprávu o přenesených pravomocech. 
Přenesení pravomocí se rozšíří o stejné 
období, pokud Evropský parlament 
a Rada s tímto rozšířením souhlasí, 
nejpozději tři měsíce před koncem daného 
období.  Za tímto účelem Evropský 
parlament rozhodne většinou hlasů svých 
členů a Rada kvalifikovanou většinou.
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Or. de

Odůvodnění

EP by měl aktivně potvrdit přenesení pravomocí na Komisi, aby v případě pochybností 
nedocházelo v jeho rámci ke sporům o znovunabytí vlastních legislativních pravomocí.

Pozměňovací návrh 682
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 111. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesených pravomocí nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou. 

Pozměňovací návrh 683
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 111. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do devíti měsíců před 
uplynutím pětiletého období předloží 
zprávu o delegovaných pravomocech. 
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Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud
Evropský parlament nebo Rada nevysloví
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem daného
období.

Or. de

Pozměňovací návrh 684
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Příloha 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální oblast působnosti
zemědělského poradenského systému 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 
a jejího zmírňování, biologické 
rozmanitosti, ochrany vod, oznamování 
chorob zvířat a rostlin a inovací, jak je 
stanoveno v čl. 12 odst. 2 písm. c)

Rozsah zemědělského poradenského 
systému, který pokrývá opatření pro rozvoj
venkova, a proto přesahuje podmíněnost 
a ekologizaci, jak je stanoveno v čl. 12 
odst. 3 písm. c)

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o možném dopadu změny 
klimatu v příslušných regionech, emisí 
skleníkových plynů způsobených určitými 
zemědělskými postupy a o příspěvku 
odvětví zemědělství ke zmírňování změny 
klimatu prostřednictvím zlepšených 
zemědělských a zemědělsko-lesnických 
postupů a rozvojem projektů zaměřených 

– informace o stávajícím a plánovaném 
budoucím dopadu změny klimatu, emisí 
skleníkových plynů způsobených určitými 
zemědělskými postupy a o příspěvku 
odvětví zemědělství ke zmírňování změny 
klimatu prostřednictvím zlepšených 
zemědělských a zemědělsko-lesnických 
postupů a rozvojem projektů zaměřených 



PE494.482v02-00 144/181 AM\910034CS.doc

CS

na obnovitelné zdroje energie 
v zemědělských podnicích a snížení 
energetické náročnosti zemědělských 
podniků.

na obnovitelné zdroje energie založené na
sluneční a větrné energii a energii 
získávané z odpadu přímo v zemědělských 
podnicích a snížení energetické náročnosti 
v zemědělských podnicích, např. 
plánovací systémy energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu má již vliv na zemědělskou půdu a pravděpodobně zasáhne všechny regiony, 
na čemž se shoduje většina vědců. 

Pozměňovací návrh 686
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace napomáhající zemědělcům 
naplánovat, jak nejlépe investovat do 
přizpůsobování svých zemědělských 
systémů klimatu, a které fondy EU k tomu 
mohou využít; konkrétně informace 
o uzpůsobování zemědělské půdy 
klimatickým výkyvům a dlouhodobějším 
změnám, a informace o tom, jak 
přizpůsobit praktická agronomická 
opatření ke zvýšení odolnosti 
zemědělských systémů vůči záplavám 
a suchu a zlepšit a optimalizovat obsah 
uhlíku v půdě. 

Or. en

Odůvodnění

Informace napomáhající zemědělcům naplánovat, jak nejlépe investovat do přizpůsobování 
svých zemědělských systémů klimatu, a které fondy EU k tomu mohou využít.



AM\910034CS.doc 145/181 PE494.482v02-00

CS

Pozměňovací návrh 687
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 11 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o optimalizaci produkce 
a snižování výrobních nákladů podporou 
lučních systémů pastvy pro přežvýkavce, 
než se spoléhat na dováženou sóju, včetně 
informací o optimalizaci potenciálu 
dočasných travních porostů 
luštěninotravních směsí, atd. 

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o kladné korelaci mezi 
biodiverzitou, odolností agro-ekosystémů 
a šířením rizika, a rovněž spojení mezi 
monokulturami a náchylností ke zničení 
či poškození úrody působením škůdců 
a extrémních klimatických jevů

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 8 a (nová)



PE494.482v02-00 146/181 AM\910034CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o tom, jak nejlépe předcházet 
šíření cizích invazních druhů a proč je to 
důležité pro efektivní fungování 
ekosystému a odolnost vůči změně 
klimatu, včetně informací o přístupu 
k financování eradikačních systémů 
v případech, kdy vzniknou dodatečné
náklady 

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pokyny zaměřené na posílení 
inteligentní interakce mezi nezávislými 
zemědělskými oblastmi na zlepšení 
ochrany biologické rozmanitosti 
a účinnější využití zemědělských 
informací v souladu se zásadami 
integrované ochrany plodin zavedené 
v rámci SUD.

Or. en

Odůvodnění

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.
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Pozměňovací návrh 691
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana vod: Ochrana vod a efektivní koloběh živin:

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– náležité použití přípravků na ochranu 
rostlin podle článku 55 nařízení (ES) 
č. 1107/2009, zejména dodržení obecných 
zásad integrované ochrany rostlin podle 
článku 14 směrnice 2009/128/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za 
účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů.

– náležité použití přípravků na ochranu 
rostlin podle článku 55 nařízení (ES) 
č. 1107/2009, zejména dodržení obecných 
zásad integrované ochrany rostlin podle 
článku 14 směrnice 2009/128/ES, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za 
účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů. Konkrétně pokyny ohledně 
integrované ochrany proti škůdcům 
a využívání nechemických alternativ 
k pesticidům, včetně využívání 
biologických kontrolních opatření jakožto 
prostředku ke snižování či zmírňování 
působení škůdců a jeho následků, jako je 
využívání přirozených nepřátel 
a přírodních rostlinných posilovačů, jakož 
i normy pro bezpečnost při práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Bas Eickhout
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o výhodách systémů 
s uzavřeným cyklem a efektivního 
koloběhu živin na úrovni zemědělského 
podniku / místní úrovni pro výrobní 
náklady zemědělského podniku 
a snižování veřejných výdajů 
prostřednictvím externalizace nákladů,
jakož i informace o plánech hospodaření 
s živinami 

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 5 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o udržitelných, 
nízkoobjemových zavlažovacích systémech 
a o tom, jak optimalizovat systémy 
založené na dešťové vodě s cílem 
podporovat účinné využívání vody. 

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 5 c (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o snižování využívání vody 
v zemědělství, včetně volby plodiny, 
o zlepšení obsahu humusu v půdě pro 
zvýšení zadržování vody a snížení potřeby
zavlažovat

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování chorob zvířat a rostlin: Choroby zvířat a rostlin:

Or. en

Odůvodnění

Doporučení ohledně chorob by měla být obsáhlejší než pouze povinnost podávat informace 
a měla by alespoň zahrnovat příčiny choroby. 

Pozměňovací návrh 697
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 4 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– směrnice Rady 2009/128/ES ze dne 
21.října 2009, kterou se stanoví rámec
Společenství za účelem dosažení
udržitelného používání pesticidů, včetně
povinností týkajících se integrované 
ochrany rostlin. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 698
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Udržování zdravé a úrodné půdy: 
– informace o narůstajícím množství 
živých organismů v půdě a zlepšování
drobtovité struktury půdy prostřednictvím 
jednoduchých agronomických metod, jako 
je střídání plodin a používání organických 
hnojiv, a o dopadech na dlouhodobou 
úrodnost, produkční kapacitu 
a odvodňování; informace o nadměrném 
využívání syntetických hnojiv a důsledky 
pro dobrý stav půdy, znečištění vody 
a náklady zemědělské produkce, a 
o snižování počtu případů, kdy se objeví 
škůdci a dojde k napadení škůdci,
prostřednictvím střídání plodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inovace: Inovace (horizontálně ke všem tématům 
zmíněným výše): 

Or. en
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Pozměňovací návrh 700
Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o opatřeních zaměřených na 
inovace.

– informace o cílech evropského
inovačního partnerství v oblasti
zemědělské produktivity a udržitelnosti
podle článku 61 nařízení (EU) (rozvoj
venkova)

Or. en

Odůvodnění

Práce a činnost evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti nemůže být oddělena od zemědělského poradenského systému. Jejich vzájemná 
propojenost a závislost by měly být nadále rozvíjeny, aby se maximalizovala jejich užitečnost 
a rozsah. Poskytování informací o cílech evropského inovačního partnerství a o stávajících 
operačních skupinách a jejich úkolech v rámci minimální působnosti zemědělského 
poradenského systému zajistí, že zemědělci budou znát probíhající činnosti, a posílí další 
synergie mezi oběma nástroji. 

Pozměňovací návrh 701
Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o stávajících operačních 
skupinách, které byly vytvořeny podle 
článku 62 nařízení EU (rozvoj venkova), 
včetně jejich úkolů, a o posílení výměny 
a spolupráce s nimi, je-li to vhodné. 

Or. en

Odůvodnění

Práce a činnost evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti nemůže být oddělena od zemědělského poradenského systému. Jejich vzájemná 
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propojenost a závislost by měly být nadále rozvíjeny, aby se maximalizovala jejich užitečnost 
a rozsah. Poskytování informací o cílech evropského inovačního partnerství a o stávajících 
operačních skupinách a jejich úkolech v rámci minimální působnosti zemědělského 
poradenského systému zajistí, že zemědělci budou znát probíhající činnosti, a posílí další 
synergie mezi oběma nástroji. 

Pozměňovací návrh 702
Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– informace o programech rozvoje 
venkova orientovaných na plnění priorit, 
kterými je přenos znalostí a inovací 
v zemědělství, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 
nařízení EU (rozvoj venkova).

Or. en

Odůvodnění

Budou-li zemědělcům poskytovány informace o stávajících programech rozvoje venkova 
orientovaných na plnění priorit přenosu znalostí a inovací v zemědělství, usnadní to účast 
zemědělců v těchto programech a přispěje k urychlení přechodu na inovativnější, 
produktivnější a konkurenceschopnější zemědělství. 

Pozměňovací návrh 703
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výměna osvědčených postupů, školení 
a budování kapacit (horizontálně pro 
všechna témata uvedená výše) 

Or. en
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Pozměňovací návrh 704
Brian Simpson

Návrh nařízení
Příloha 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b), d)

(Tento pozměňovací návrh platí pro SMR2 
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků.
Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7)“

Or. en

Odůvodnění

Pro ochranu ptáků žijících na zemědělské půdě je zásadní, aby čl. 5 písm. a), b) a d) směrnice 
o ptácích týkající se záměrného usmrcování či odchytu volně žijících ptáků, ničení vajec 
a hnízd a vyrušování ptáků byly znovu začleněny do požadavků SMR. 

Pozměňovací návrh 705
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PPH: povinné požadavky na hospodaření PPH: povinné požadavky na hospodaření

DZES: normy pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav půdy

DZES: normy pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav zemědělských 
systémů

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Bas Eickhout
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — název hlavního téma "Voda"

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Voda Ochrana vod a efektivní koloběh živin

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1— poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 4 a 5 Dodržování akčního programu a zásad 
správné zemědělské praxe zavedených 
členskými státy podle článků 4 a 5 pro
zemědělské podniky v oblastech, které 
jsou ohroženy znečišťováním dusičnany

Or. es

Pozměňovací návrh 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR1 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 4 a 5 Dodržování akčního programu a zásad 
správné zemědělské praxe pro zemědělské 
podniky v oblastech, které jsou ohroženy

Or. es
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Odůvodnění

Spíše než odkaz na články směrnic ohledně povinností členských států obecně by měly být 
zmíněny konkrétní požadavky, které musí příjemci splnit. 

Pozměňovací návrh 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky

Or. en

Odůvodnění

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Pozměňovací návrh 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1 a (nový) — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 9, čl. 11 odst. 3 písm. e), čl. 11 odst. 
3 písm. g), čl. 11 odst.3 písm. h), čl. 11 
odst. 3 písm. i), čl. 11 odst. 3 písm. j)

Or. en
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Odůvodnění

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Pozměňovací návrh 711
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1 a (nový) — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 9, čl. 11 odst. 3 písm. e), čl. 11 odst. 
3 písm. g), čl. 11 odst. 3 písm. h), čl. 11 
odst. 3 písm. i), čl. 11 odst.3 písm. j)

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" - SMR 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky 

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — SMR 1 a (nový) — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 9, čl. 11 odst. 3 písm. e), g-j)

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — GAEC 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana podzemních vod proti znečištění: 
zákaz přímého vypouštění do podzemních 
vod a opatření na předcházení nepřímému 
znečištění podzemních vod vypouštěním 
nebezpečných látek uvedených v příloze 
směrnice 80/68/EHS na povrchu a jejich 
průsakem půdou

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — GAEC 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana podzemních vod proti znečištění: 
zákaz přímého vypouštění do podzemních 
vod a opatření na předcházení nepřímému 
znečištění podzemních vod vypouštěním 
nebezpečných látek uvedených v příloze 
směrnice 80/68/EHS na povrchu a jejich 
průsakem půdou

Správné používání přípravků na ochranu
rostlin; používání pouze povolených 
produktů, v doporučeném množství 
a podle návodu uvedeného na obalu; 
zachování záznamu o názvu použitého 
produktu, jeho složení, datu a pozemku, 
na kterém byl použit, a příslušné osobě, 
včetně úrovně jejích kvalifikací, použitém 
množství a o metodě použití 

Or. es

Odůvodnění

Relevantní povinnosti související s podmíněností budou zahrnuta do směrnice 2000/60/ES, 
jakmile ji členské státy převedou do svých právních předpisů. Tento požadavek by měl proto 
být vypuštěn a nahrazen požadavkem preventivním, který lze ověřit.

Pozměňovací návrh 717
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Voda" — GAEC 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

maximální koncentrace chovu pro
absorpční kapacitu zemědělské oblasti 

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Albert Deß

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální pokryv půdy vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 719
 Diane Dodds

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" GAEC 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální pokryv půdy vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální pokryv půdy na svažitých pozemcích, na nichž se 
pěstují plodiny určené na krmivo, 
udržování pokryvu půdy prostřednictvím 
travních porostů (přirozených nebo 
setých), kromě případů, kdy mohou ubírat 
živiny zemědělským plodinám

Or. es

Odůvodnění

Text Komise je velmi obecný a mohl by způsobit problémy, pokud jde o uplatňování právních 
předpisů. 
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Pozměňovací návrh 721
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úroveň obhospodařování půdy 
odrážející specifické místní podmínky 
k omezování eroze

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 722
Diane Dodds

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" GAEC 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální úroveň obhospodařování půdy 
odrážející specifické místní podmínky 
k omezování eroze 

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Diane Dodds

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" GAEC 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek 
půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se 
strništěm

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek 
půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se 
strništěm

Zákaz pálení orné půdy se strništěm, 
kromě důvodů zdraví rostlin a zbytků po 
vyvětvování 

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o jednu z nejškodlivějších praktik. 

Pozměňovací návrh 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek 
půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se 
strništěm

Zachování úrovně organických složek 
půdy vhodnými postupy, včetně zákazu 
pálení orné půdy se strništěm

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 727
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, včetně zákazu první orby, je pro některé členské 
státy velmi diskriminující. Podíl půdy bohaté na uhlík je v některých členských státech 
mnohem vyšší než v jiných. Takové opatření by se nemělo zavádět na úrovni jednotlivých 
zemědělských podniků. Mohlo by se objevit mnoho případů, kdy by zákaz první orby mohl 
bránit potřebnému strukturálnímu rozvoji daného zemědělského podniku. 

Pozměňovací návrh 729
Diane Dodds

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu orby a přeměny 

Or. en

Odůvodnění

Logičtější znění, je-li cílem zabránit uvolňování dusíku v důsledku orby: pokud byla 
rašeliništní či mokřinná půda bohatá na uhlík orána před mnoha lety, nespadala by do 
pravidla, docházelo by však k podstatnému uvolňování uhlíku a mineralizaci. 

Pozměňovací návrh 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" — GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby1

Ochrana mokřin, rašelinišť a vřesovišť 
včetně zákazu první orby1

____________________ ____________________

Orba mokřin a půd bohatých na uhlík, 
které byly nejpozději v roce 2011 
definovány jako orná půda v souladu s čl. 2 

Orba mokřin, rašelinišť a vřesovišť, které 
byly nejpozději v roce 2011 definovány 
jako orná půda v souladu s čl. 2 písm. a) 
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písm. a) nařízení (ES) č. 1120/2009 a které 
jsou v souladu s definicí orné půdy 
stanovené v čl. 4 písm. f) nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx, se nepovažuje za první 
orbu.

nařízení (ES) č. 1120/2009 a které jsou 
v souladu s definicí orné půdy stanovené 
v čl. 4 písm. f) nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx, se nepovažuje za první orbu.

Or. es

Pozměňovací návrh 732
Diane Dodds

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Půda a zásoby uhlíku" GAEC 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby1

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, 
včetně zákazu první orby1

____________________ ____________________
1 Orba mokřin a půd bohatých na uhlík, 
které byly nejpozději v roce 2011 
definovány jako orná půda v souladu s čl. 
2 písm. a) nařízení (ES) č. 1120/2009 
a které jsou v souladu s definicí orné půdy 
stanovené v čl. 4 písm. f) nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx, se nepovažuje za první 
orbu.

1 Orba travních ploch, které jsou okamžitě 
znovu osazeny trávou, se nepovažuje za 
první orbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 2 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b) a d)

Or. en
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Odůvodnění

Články ze směrnice o ptácích byly odstraněny z požadavků SMR. Týkají se záměrného 
usmrcování či odchytu volně žijících ptáků, ničení vajec a hnízd a vyrušování ptáků. 
Požadujeme opětovné začlenění těchto článků do SMR, jelikož existují jasné důkazy, že 
záměrné usmrcování ptáků, zejména dravců a zpěvného ptactva, je přetrvávajícím problémem 
na zemědělské půdě a u příjemců v rámci SZP. Případné sankce na platby v rámci SZP jsou 
velmi účinným odrazujícím prostředkem. 

Pozměňovací návrh 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 2 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b), d)

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 2 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b), d)

Or. en

Odůvodnění

Opětovné vložení článků, jež byly odstraněny ze seznamu uplatňovaného pro požadavky SMR 
(čl. 5 písm. a),b) a d), směrnice o ptácích 2009/147/ES), týkajících se záměrného usmrcování 
či odchytu volně žijících ptáků, ničení vajec a hnízd a vyrušování ptáků. 
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Pozměňovací návrh 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 2— poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b), d)

Or. en

Odůvodnění

Komise odstranila čl. 5 písm. a), b) a d) směrnice o ptácích 2009/147/ES ze stávajících 
požadavků SMR. Týkají se záměrného usmrcování či odchytu volně žijících ptáků, ničení 
vajec a hnízd a vyrušování ptáků. Existují jasné důkazy, že záměrné usmrcování ptáků, 
zejména dravců a zpěvného ptactva, je přetrvávajícím problémem na zemědělské půdě a 
u příjemců v rámci SZP. Proto není vložení zákazu stříhání mezí a kácení stromů v období 
hnízdění v případě požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav dostatečné, aby 
odůvodnilo vyjmutí článků ze směrnice o ptácích.  

Pozměňovací návrh 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 2 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Dodržování opatření zavedených 
členskými státy pro oblasti zvláštní 
ochrany ptáků podle čl. 4 odst. 4

Or. es

Pozměňovací návrh 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost"’ — SMR 2 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Dodržování omezení ohledně 
zemědělských aktivit v oblastech, jež jsou 
významné pro volně žijící ptáky a opatření
uplatnitelná v oblastech zvláštní ochrany 
ptáků 

Or. es

Odůvodnění

Spíše než odkaz na články směrnic ohledně povinností členských států obecně by měly být 
zmíněny konkrétní požadavky, které musí příjemci splnit. 

Pozměňovací návrh 739
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 3, 4, čl. 13 odst. 
1) písm. a)

Or. en

Odůvodnění

Opětovné vložení článků odstraněných ze seznamu požadavků SMR (čl. 6 odst. 3-4) a čl. 13 
odst. 1 písm. a) směrnice o stanovištích 92/43/EHS), jež se týkají dopadů na plánovaná 
rozhodnutí a jiné projekty, které budou patrně mít významný dopad na lokality sítě 
Natura 2000, s cílem zmírnit jakékoli poškození lokality v případě, že projekt bude 
uskutečněn, a zabránit svévolnému ničení chráněných druhů rostlin. 

Pozměňovací návrh 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3— poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 3 a 4, čl. 13 
odst. 1 písm. a)

Or. en

Odůvodnění

Komise odstranila čl. 6 odst.3 a 4 a čl. 13 odst. 1 písm. a) směrnice o stanovištích 92/43/EHS 
ze stávajících požadavků SMR. Týkají se požadavků na vnitrostátní orgány, aby ohodnotily 
plány a projekty, které budou patrně mít významný dopad na lokality sítě Natura 2000, 
a zmírnily poškození lokality v případě, že projekt bude uskutečněn. Není žádný důvod 
k vypuštění těchto článků ze SMR. 

Pozměňovací návrh 741
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1 a 2, 3 a 4, článek 13 odst. 1 
písm. a)

Or. en

Odůvodnění

Články ze směrnice o stanovištích byly odstraněny z požadavků SMR. Týkají se požadavku na 
vnitrostátní orgány, aby ohodnotily plány a projekty, které budou patrně mít významný dopad 
na lokality sítě Natura 2000, a zmírnily jakékoli poškození lokality v případě, že projekt bude 
uskutečněn, a zabránily svévolnému ničení chráněných druhů rostlin.  Požadujeme opětovné 
začlenění těchto článků do SMR. 

Pozměňovací návrh 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1) písm. a)

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Dodržování povinných opatření 
zavedených členskými státy pro zachování 
přírodních stanovišť a volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin podle
čl. 6 odst. 1 a 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Dodržování správních plánů navržených 
pro zvláštní oblasti ochrany

Or. es

Odůvodnění

Spíše než odkaz na články směrnic ohledně povinností členských států obecně by měly být 
zmíněny konkrétní požadavky, které musí příjemci splnit. 
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Pozměňovací návrh 745
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Biologická rozmanitost" — SMR 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Relevantní opatření podle směrnice
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou
se stanoví rámec pro činnost Společenství
za účelem dosažení udržitelného
používání pesticidů

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, 
stromů ve stromořadí, ve skupině nebo 
zvlášť, hranic polí a teras, včetně zákazu 
stříhání mezí a kácení stromů v období 
hnízdění a odchovu mláďat, a možná 
opatření k zamezení nepůvodním 
invazním druhům a škůdcům

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 747
Michel Dantin

Návrh nařízení
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Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, 
stromů ve stromořadí, ve skupině nebo 
zvlášť, hranic polí a teras, včetně zákazu 
stříhání mezí a kácení stromů v období 
hnízdění a odchovu mláďat, a možná 
opatření k zamezení nepůvodním 
invazním druhům a škůdcům

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 748
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a možná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům 

Zachování krajinných prvků, případně
včetně přírodních a polopřírodních 
stanovišť, mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat; zachování všech
polopřírodních stanovišť1 na zemědělské 
půdě, včetně ploch porostlých trávou, lesy, 
křovisky a včetně mokřin.  Zemědělci 
nesmějí zahajovat nové odvodňování, 
orbu, kácení, nivelizaci nebo nový osev či 
obdělávání na neobdělávané půdě bez 
předchozího schválení příslušných 
orgánů; zachování trvalých plodin 
v dobrém ekologickém stavu a vhodná
opatření k zamezení invazním druhům 
a škůdcům 
____________________
1polopřírodní stanoviště sestává 
z vegetace, která je spásána či sekána, ale 
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nikoli orána, osévána, uměle 
zúrodňována či ošetřována biocidními 
přípravky. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká jednak přírodních a polopřírodních stanovišť, které mohou 
tvořit krajinné rysy, jednak polopřírodních stanovišť, která nejsou jako taková zahrnuta.
Polopřírodní stanoviště mohou být využívána buďto přímo zemědělsky (spásání, sečení) nebo 
nepřímo, tj. mají agro-ekologickou hodnotu jakožto zdroje potravin, útočiště opylovačů či 
přirozených predátorů škůdců, atd. 

Pozměňovací návrh 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a možná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním 
druhům a škůdcům

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a učinění veškerých 
rozumných opatření k tomu, aby se 
zabránilo rozšíření nežádoucí vegetace, 
jako jsou invazní druhy, na zemědělské 
půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
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ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a možná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům 

ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, a možná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům 

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k návrhu obsaženému v tomto dokumentu jsou obecná opatření na ochranu ptáků 
již začleněna do RGL2. 

Pozměňovací návrh 751
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a možná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům 

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a vhodná opatření 
k zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům 

Or. en

Odůvodnění

Agresivně dominantní invazní druhy drasticky snižují biologickou rozmanitost a snižují 
odolnost agro-ekosystémů / polopřírodních ekosystémů vůči povodním, suchu a napadení 
škůdci, což pouze prohloubí změnu klimatu. Měl by existovat alespoň požadavek na podávání 
zpráv a základní opatření. Není řešením tento požadavek zcela vypustit: veřejné finance lze 
ušetřit na základě včasné rychlé reakce - čím déle zamoření trvá, tím nákladnější a obtížnější 
je jeho odstranění. 
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Pozměňovací návrh 752
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální udržování zemědělské půdy 
s cílem zajistit, aby byla ve stavu, který 
nevede ke zhoršení krajiny a snížení 
biologické rozmanitosti.  Normy by měly 
zahrnovat míry pro chov dobytka a/nebo 
vhodné režimy spásání / sečení 
a udržování trvalých plodin v dobrém 
ekologickém stavu.

Or. en

Odůvodnění

Normy minimálního udržování by neměly být omezeny na zachování krajinných prvků, jako 
jsou meze a stromy. Měly by zajišťovat, aby nedocházelo ke ztrátě ekologických hodnot 
(krajina, biologická rozmanitost, ukládání uhlíku, ochrana půdy) zemědělské půdy v důsledku 
obdělávání a intenzifikace, a aby veškerá zemědělská půda byla udržována alespoň v rámci 
základních norem, které brání zhoršování krajiny či snížení biologické rozmanitosti, a sice na 
základě minimální úrovně činnosti, jako je spásání, sečení atd.

Pozměňovací návrh 753
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Krajina, minimální úroveň péče" — GAEC 8b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana trvalých pastvin na úrovni 
zemědělských podniků se zákazem orby  

Or. en
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Pozměňovací návrh 754
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Bezpečnost potravin" — SMR 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 
1996 o zákazu používání některých látek 
s hormonálním nebo tyreostatickým 
účinkem a beta-sympatomimetik 
v chovech zvířat (Úř. věst. L 125, 
23.5.1995, s. 3)

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 755
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Bezpečnost potravin" — SMR 5 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 písm. a), b), d) a e) a články 4, 5 a 7 vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 756
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Identifikace a evidence zvířat" — SMR 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 
15. července 2008 o identifikaci 
a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 
8.8.2005, s. 31)

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Identifikace a evidence zvířat" SMR 6 —poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3, 4 a 5 Články 4 a 5

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Identifikace a evidence zvířat" — SMR 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 
17. července 2000 o systému identifikace 
a evidence skotu, o označování hovězího 
masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. 
L 204, 11.8.2000, s. 1)

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 759
Albert Deß

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Identifikace a evidence zvířat" — SMR 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
(Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8), články 3, 4 
a 5

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 760
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Choroby zvířat" — SMR 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení 
a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 
147, 31.5.2001, s. 1) 

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 761
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Choroby zvířat" — SMR 9 — poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 7, 11, 12, 13 a 15 vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 762
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — Hlavní otázka „Opatření pro dosažení rezistence vůči antimikrobiálním 
látkám“ (AMR) (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření pro dosažení rezistence vůči
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antimikrobiálním látkám 

Or. en

Odůvodnění

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Pozměňovací návrh 763
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II — Main Issue "Action on antimicrobial resistance (AMR)" (nový) — GAEC 
8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akční plán Komise proti rostoucím 
hrozbám antimikrobiální rezistence
(COM(2011) 748 v konečném znění, 
15.11.2011). Pro zvířata určená 
k produkci potravin: osvědčené 
zemědělské postupy pro předejití infekci, 
včetně limitů pro koncentraci chovu, 
dokumentace použitých praktik včetně 
prevence, nepoužívání kritických 
antimikrobiálních látek 

Or. en

Odůvodnění

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
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Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Pozměňovací návrh 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Přípravky na ochranu rostlin" — SMR 10 — poslední 
sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 55 první a druhá věta Řádné uplatňování přípravků na ochranu 
rostlin a naprosté dodržování pravidel 
ohledně integrované ochrany proti 
škůdcům podle směrnice 2009/128/ES

Or. es

Pozměňovací návrh 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Přípravky na ochranu rostlin" — SMR 10 — poslední 
sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 55 první a druhá věta Správné používání přípravků na ochranu 
rostlin;  používání pouze povolených 
produktů, v doporučeném množství 
a podle návodu uvedeného na obalu; 
zachování záznamu o názvu použitého 
produktu, jeho složení, datu a části 
pozemku, na které byl použit, a příslušné 
osobě, včetně úrovně jejích kvalifikací, 
použitém množství a o metodě použití 

Or. es
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Pozměňovací návrh 766
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Dobré životní podmínky zvířat" — SMR 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. 
července 1999, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu nosnic 
(Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53-57).

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Dobré životní podmínky zvířat" — SMR 13 a (nový) —
poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3, 4 a 6

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Dobré životní podmínky zvířat" — SMR 13b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. 
června 2007, kterou se stanoví minimální 
pravidla pro ochranu kuřat chovaných na
maso (Úř. věst. L 182, 12. 7. 2007, s.19 -
28)

Or. en
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Pozměňovací návrh 769
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Příloha II — hlavní téma "Dobré životní podmínky zvířat" — SMR 13 b (nový) —
poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3 a 4 (bod 6) 

Or. en


