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Pozměňovací návrh 1
Luis Manuel Capoulas Santos

Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 9, 291, 298, 302

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4
Cíle Cíle

V celkovém rámci SZP přispívá podpora 
pro rozvoj venkova k dosažení těchto cílů:

V celkovém rámci SZP přispívá podpora 
pro rozvoj venkova k dosažení těchto cílů:

1) konkurenceschopnost zemědělství; 1) podpora konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví;

2) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a opatření v oblasti klimatu;

2) zajištění udržitelného hospodaření s 
přírodními zdroji a opatření v oblasti 
klimatu;

3) vyvážený územní rozvoj venkovských 
oblastí.

3) dosažení vyváženého územního rozvoje
venkovských hospodářství a komunit, jenž 
vytváří a zachovává pracovní místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 10-14, 311, 317, 
322-335, 339, 354-355, 359-364, 368-370, 384, 428

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5
Priority Unie v oblasti rozvoje venkova Priority Unie v oblasti rozvoje venkova

Cíle politiky rozvoje venkova, které 
přispívají ke strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný rozvoj podporující 
začlenění, pomáhá dosahovat těchto šest 

Cíle politiky rozvoje venkova, které 
přispívají ke strategii Evropa 2020 pro
inteligentní a udržitelný rozvoj podporující 
začlenění, pomáhá dosahovat těchto šest 
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priorit Unie v oblasti rozvoje venkova, 
které odrážejí příslušné tematické cíle 
společného strategického rámce:

priorit Unie v oblasti rozvoje venkova, 
které odrážejí příslušné tematické cíle 
společného strategického rámce:

1) podpora předávání znalostí a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech se zaměřením na tyto oblasti:

1) podpora předávání znalostí a inovací v 
zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech se zaměřením na tyto oblasti:

a) podporu inovací a znalostní základny ve 
venkovských oblastech;

a) podporu inovací, nových způsobů 
spolupráce a rozvoje znalostní základny ve 
venkovských oblastech;

b) posílení vazeb mezi zemědělstvím a 
lesnictvím a výzkumem, vývojem a 
inovacemi; 

b) posílení vazeb mezi zemědělstvím a 
lesnictvím a výzkumem, vývojem a 
inovacemi; 

c) podporu celoživotního vzdělávání a 
odborné přípravy v odvětvích zemědělství 
a lesnictví;

c) podporu celoživotního vzdělávání a 
odborné přípravy v odvětvích zemědělství 
a lesnictví, i pokud jde o povědomí o 
bezpečnosti práce v zemědělství;

2) zvýšení konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a zlepšení 
životaschopnosti zemědělských podniků se 
zaměřením na tyto oblasti:

2) zlepšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a zvýšení konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti a
lesnictví a potravinářství se zaměřením na 
tyto oblasti:

a) usnadnění restrukturalizace 
zemědělských podniků, které se potýkají 
se závažnými strukturálními problémy, 
zejména podniků s nízkou mírou účasti na 
trhu, podniků orientovaných na trh v 
určitých odvětvích a podniků, u nichž je 
zapotřebí zemědělská diverzifikace;

a) podporu investic do inovativních 
zemědělských technologií a usnadnění 
jejich šíření a využívání;

b) usnadnění generační obnovy v 
zemědělském odvětví;

b) usnadnění vstupu nových, plně 
kvalifikovaných účastníků do 
zemědělského odvětví, a to i 
prostřednictvím generační obnovy;

ba) zlepšení hospodářské výkonnosti 
všech zemědělských podniků, zvýšení 
účasti na trhu, orientace na trh 
a diverzifikace trhu;
bb) usnadnění restrukturalizace 
a modernizace zemědělských podniků;
bc) zachování produktivního zemědělství 
v horských a znevýhodněných oblastech 
nebo v nejvzdálenějších regionech;
bd) zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělsko-potravinářského odvětví, a to i 
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zvýšením účinnosti, a zvýšení přidané 
hodnoty u zemědělských produktů.

3) podpora organizace potravinového 
řetězce a řízení rizik v zemědělství se 
zaměřením na tyto oblasti:

3) podpora organizace potravinového 
řetězce a řízení rizik v zemědělství se 
zaměřením na tyto oblasti:

a) lepší začlenění prvovýrobců do 
potravinového řetězce prostřednictvím 
programů jakosti, podpory na místních 
trzích a v krátkých dodavatelských 
řetězcích, seskupení producentů a 
mezioborových organizací;

a) lepší začlenění prvovýrobců do 
potravinového řetězce prostřednictvím 
programů jakosti, podpory na místních 
trzích a v krátkých dodavatelských 
řetězcích, seskupení producentů a 
mezioborových organizací;

b) podporu řízení rizik v zemědělských 
podnicích;

b) podporu prevence a řízení rizik 
v zemědělských podnicích;

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví se zaměřením na tyto oblasti:

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů ovlivněných zemědělstvím a
lesnictvím se zaměřením na tyto oblasti:

a) obnovu a zachování biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000 a zemědělských činností vysoké 
přírodní hodnoty, a současného stavu 
evropské krajiny; 

a) obnovu a zachování biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000 a zemědělských činností vysoké 
přírodní hodnoty, a současného stavu 
evropské krajiny; 

aa) zlepšení životních podmínek zvířat;
b) zlepšení vodního hospodářství; b) zlepšení vodního hospodářství;
c) lepší hospodaření s půdou; c) lepší hospodaření s půdou;

5) podpora účinného využívání zdrojů a 
podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu, se zaměřením na tyto oblasti:

5) podpora účinného využívání zdrojů a 
podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví, která je odolná 
vůči klimatu, se zaměřením na tyto oblasti:

a) efektivnější používání vody 
v zemědělství;

a) efektivnější používání vody 
v zemědělství;

b) efektivnější využívání energie 
v zemědělství a při zpracování potravin;

b) efektivnější využívání energie 
v zemědělství a při zpracování potravin;

c) usnadnění dodávek a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, vedlejších 
produktů, odpadu, reziduí a jiných 
nepotravinářských surovin pro účely 
biologického hospodářství;

c) usnadnění dodávek a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, vedlejších 
produktů, odpadu, reziduí a jiných 
nepotravinářských surovin pro účely 
biologického hospodářství;

d) snižování emisí oxidu dusného a 
methanu ze zemědělství;

d) snižování emisí skleníkových plynů a 
amoniaku ze zemědělství a zlepšování 
kvality ovzduší;

e) podporu pohlcování uhlíku v e) podporu ukládání a pohlcování uhlíku v 
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zemědělství a lesnictví; zemědělství a lesnictví;

ea) snazší využívání nových produktů 
vycházejících z výzkumu a způsobů a 
postupů použití v zemědělsko-
potravinářském hodnotovém řetězci 
s cílem zlepšit řízení biologické 
rozmanitosti a účinné využívání zdrojů;

6) podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech se 
zaměřením na tyto oblasti:

6) podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech se 
zaměřením na tyto oblasti:

a) usnadnění diverzifikace, vytváření 
nových malých podniků a pracovních míst;

a) usnadnění diverzifikace, vytváření 
nových malých podniků a pracovních míst;

b) posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech;

b) posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech;

c) rozšíření dostupnosti, využívání a 
kvality informačních a komunikačních 
technologií (IKT) ve venkovských 
oblastech.

c) rozšíření dostupnosti, využívání a 
kvality informačních a komunikačních 
technologií (IKT) ve venkovských 
oblastech.

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajících v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně.

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajících v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 458, 461

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7
Programy pro rozvoj venkova Programy pro rozvoj venkova

1. V členských státech působí EZFRV 
prostřednictvím programů rozvoje 
venkova. Tyto programy provádějí strategii 
k splnění priorit Unie v oblasti rozvoje 
venkova prostřednictvím souboru opatření 
vymezených v hlavě III, pro jejichž 

1. V členských státech působí EZFRV 
prostřednictvím programů rozvoje 
venkova. Tyto programy provádějí strategii 
k splnění priorit Unie v oblasti rozvoje 
venkova prostřednictvím souboru opatření 
vymezených v hlavě III, pro jejichž 
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dosažení bude požadována podpora z 
EZFRV.

dosažení bude požadována podpora z 
EZFRV.

2. Členský stát může předložit buď jeden 
program pro celé své území, nebo soubor 
regionálních programů.

2. Členský stát může předložit buď jeden 
program pro celé své území nebo soubor 
regionálních programů nebo obojí.
Opatření prováděná na úrovni 
jednotlivých členských států nesmí být 
prováděna prostřednictvím regionálních 
programů.

3. Členské státy s regionálními programy 
mohou předložit ke schválení rovněž 
celostátní rámec obsahující prvky společné 
pro tyto programy bez zvláštních 
rozpočtových přídělů. 

3. Členské státy s regionálními programy 
mohou předložit ke schválení rovněž 
celostátní rámec obsahující prvky společné 
pro tyto programy bez zvláštních 
rozpočtových přídělů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 472, 475, 479, 501, 
530, 536-538

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 Článek 8
Tematické podprogramy Tematické podprogramy

1. Členské státy mohou do svých programů 
rozvoje venkova začlenit tematické 
podprogramy přispívající k prioritám Unie 
v oblasti rozvoje venkova, jež se mají 
zabývat zvláštními zjištěnými potřebami, 
zejména ve vztahu k:

1. Členské státy, aby přispěly k dosažení 
priorit v oblasti rozvoje venkova, mohou
do svých programů rozvoje venkova 
začlenit tematické podprogramy, které se 
zabývají zvláštními potřebami. Tyto 
tematické podprogramy se mohou mimo 
jiné týkat:

a) mladým zemědělcům, a) mladých zemědělců, 

b) malým zemědělským podnikům 
uvedeným v čl. 20 odst. 2 třetím 
pododstavci; 

b) malých zemědělských podniků 
uvedených v čl. 20 odst. 2 třetím 
pododstavci; 

c) horským oblastem uvedeným v čl. 33 
odst. 2; 

c) horských oblastí uvedených v čl. 33 
odst. 2; 
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d) krátkým dodavatelským řetězcům. d) krátkých dodavatelských řetězců;
da) žen ve venkovských oblastech.

Orientační seznam opatření a druhů 
operací, jež mají pro jednotlivé tematické 
podprogramy obzvláštní význam, je 
uveden v příloze III.

Orientační seznam opatření a druhů 
operací, jež mají pro jednotlivé tematické 
podprogramy obzvláštní význam, je 
uveden v příloze III.

2. Tematické podprogramy se mohou 
zabývat rovněž zvláštními potřebami 
týkajícími se restrukturalizace 
zemědělských odvětví s významným 
dopadem na rozvoj konkrétní venkovské 
oblasti.

2. Tematické podprogramy se mohou 
zabývat rovněž zvláštními potřebami 
týkajícími se restrukturalizace 
zemědělských odvětví s významným 
dopadem na rozvoj konkrétní venkovské 
oblasti nebo jinými zvláštními potřebami 
zjištěnými členským státem.

3. U operací podporovaných v rámci 
tematických podprogramů týkajících se 
malých zemědělských podniků a krátkých 
dodavatelských řetězců se mohou míry 
podpory stanovené v příloze I zvýšit o 
10 procentních bodů. V případě mladých 
zemědělců a horských oblastí se mohou 
maximální míry podpory zvýšit v souladu s 
přílohou I. Maximální společná míra 
podpory však nesmí překročit 90 %.

3. U operací podporovaných v rámci 
tematických podprogramů týkajících se 
malých zemědělských podniků a krátkých 
dodavatelských řetězců se mohou míry 
podpory stanovené v příloze I zvýšit o 10 
procentních bodů. V případě mimo jiné
mladých zemědělců a horských oblastí se 
mohou maximální míry podpory zvýšit v
souladu s přílohou I. Maximální společná 
míra podpory však nesmí překročit 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 645-649, 651, 652, 
658, 659

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15
Předávání znalostí a informační akce Předávání znalostí a informační akce

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje činnosti v oblasti odborného 
vzdělávání a získávání dovedností, 
demonstrační činnosti a informační akce. 
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a 

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje činnosti v oblasti odborného 
vzdělávání a získávání dovedností, 
demonstrační činnosti a informační akce. 
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a 
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získávání dovedností mohou zahrnovat 
vzdělávací kurzy, workshopy a odborné 
vedení.

získávání dovedností mohou zahrnovat 
vzdělávací kurzy, workshopy a odborné 
vedení.

Podpora může zahrnovat rovněž 
krátkodobé výměny řídicích pracovníků 
zemědělských podniků a návštěvy 
zemědělských podniků.

Podpora může zahrnovat rovněž 
krátkodobé výměny řídicích pracovníků 
zemědělských a lesnických podniků, jakož 
i návštěvy zemědělských a lesnických
podniků.

2. Podpora v rámci tohoto opatření je 
určena pro osoby pracující v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, 
správce půdy a jiné hospodářské subjekty, 
jež jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech. 

2. Podpora v rámci tohoto opatření je 
určena pro osoby pracující v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, 
správce půdy a jiné hospodářské subjekty, 
jež jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech. Je-
li podpora v rámci tohoto opatření 
poskytována malým a středním podnikům, 
lze upřednostnit malé a střední podniky, 
jejichž činnost je spojená s odvětvím 
zemědělství a lesnictví.

Příjemcem podpory je subjekt zajišťující 
vzdělávání či jiné předávání znalostí 
a informační akce.

Příjemcem podpory je subjekt, jímž může 
být veřejný orgán, zajišťující vzdělávání či 
jiné předávání znalostí a informační akce.

3. Podpora v rámci tohoto opatření se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných programů nebo systémů středního 
a vyššího vzdělávání.

3. Podpora v rámci tohoto opatření se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy 
odborné přípravy, které tvoří součást 
běžných programů nebo systémů středního 
a vyššího vzdělávání.

Subjekty zajišťující předávání znalostí a 
informační služby mají k plnění tohoto 
úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikací zaměstnanců a pravidelného 
školení.

Subjekty zajišťující předávání znalostí a 
informační služby mají k plnění tohoto 
úkolu příslušné kapacity v podobě 
kvalifikací zaměstnanců a pravidelného 
školení.

4. Způsobilými náklady v rámci tohoto 
opatření jsou náklady na zorganizování 
a zajištění předávání znalostí nebo 
informačních akcí. V případě 
demonstračních projektů může podpora 
zahrnovat rovněž příslušné investiční 
náklady. Způsobilé jsou rovněž cestovní 
výlohy, náklady na ubytování a denní 
příspěvky účastníků a rovněž náklady na 
zástup zemědělců. 

4. Způsobilými náklady v rámci tohoto 
opatření jsou náklady na zorganizování 
a zajištění předávání znalostí nebo 
informačních akcí. V případě 
demonstračních projektů může podpora 
zahrnovat rovněž příslušné investiční 
náklady. Způsobilé jsou rovněž cestovní 
výlohy, náklady na ubytování a denní 
příspěvky účastníků a rovněž náklady na 
zástup zemědělců. 

5. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se dalšího upřesnění 

5. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90 týkajících se dalšího upřesnění 
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způsobilých nákladů, minimálních 
kvalifikací subjektů poskytujících služby v 
oblasti předávání znalostí a doby trvání a 
obsahu programů výměn pracovníků 
zemědělských podniků a návštěv 
zemědělských podniků.

způsobilých nákladů, minimálních 
kvalifikací subjektů poskytujících služby v 
oblasti předávání znalostí a doby trvání a 
obsahu programů výměn pracovníků 
zemědělských podniků a návštěv 
zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 682, 700, 708, 709, 
726, 727, 729, 731, 733, 735-737, 740, 741

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 Článek 16
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro 

zemědělství
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro 

zemědělství
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje s cílem:

a) pomoci zemědělcům, vlastníkům lesů a 
malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech využívat 
poradenské služby k zlepšení 
hospodářského a environmentálního 
profilu, jakož i šetrnosti a odolnosti vůči 
klimatu, jejich zemědělského podniku 
a/nebo investice;

a) pomoci zemědělcům, vlastníkům lesů a 
malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech využívat 
poradenské služby k zlepšení 
hospodářského a environmentálního 
profilu, jakož i šetrnosti a odolnosti vůči 
klimatu, jejich zemědělského podniku 
anebo investice;

b) podporovat zřizování řídicích, 
pomocných a poradenských služeb pro 
zemědělství a poradenských služeb pro 
lesnictví, včetně zemědělského 
poradenského systému uvedeného v 
článcích 12 až 14 nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012;

b) podporovat zřizování řídicích, 
pomocných a poradenských služeb pro 
zemědělství a poradenských služeb pro 
lesnictví, včetně zemědělského 
poradenského systému uvedeného v 
článcích 12 až 14 nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012;

c) podporovat odbornou přípravu poradců. c) podporovat odbornou přípravu poradců;
ca) podporovat mladé zemědělce při 
zakládání podniků.

2. Příjemcem podpory podle odst. 1 2. Příjemcem podpory podle odst. 1 
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písm. a) a c) je poskytovatel poradenských 
služeb nebo odborné přípravy. Podpora 
podle odst. 1 písm. b) se poskytuje orgánu 
nebo subjektu, který byl vybrán za účelem 
zřízení řídicích, pomocných a 
poradenských služeb pro zemědělství nebo 
poradenských služeb pro lesnictví.

písm. a), c) a ca) je poskytovatel 
poradenských služeb nebo odborné 
přípravy. Podpora podle odst. 1 písm. b) se 
poskytuje orgánu nebo subjektu, který byl 
vybrán za účelem zřízení řídicích, 
pomocných a poradenských služeb pro 
zemědělství nebo poradenských služeb pro 
lesnictví.

3. Orgány nebo subjekty, které byly 
vybrány pro poskytování poradenství, mají 
příslušné zdroje v podobě pravidelně 
školených a kvalifikovaných zaměstnanců 
a zkušeností s poradenstvím a 
hodnověrnosti, pokud jde o oblasti, v nichž 
poskytují poradenství. Příjemci se vybírají 
prostřednictvím výzev k předkládání 
návrhů. Výběrové řízení je objektivní a je
otevřené pro veřejné i soukromé subjekty.

3. Orgány nebo subjekty, které byly 
vybrány pro poskytování poradenství, mají 
příslušné zdroje v podobě pravidelně 
školených a kvalifikovaných zaměstnanců 
a zkušeností s poradenstvím a prokážou 
nezávislost a hodnověrnost, pokud jde o 
oblasti, v nichž poskytují poradenství. 
Příjemci se vybírají prostřednictvím výzev 
k předkládání návrhů. Výběrové řízení se 
řídí veřejným právem a je otevřené pro 
veřejné i soukromé subjekty. Je nezaujaté 
a vylučuje zájemce ve střetu zájmů.

Při poskytování poradenských služeb jsou 
dodržovány povinnosti týkající se 
nezveřejňování informací uvedené v čl. 13 
odst. 2 nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

Při poskytování poradenských služeb jsou 
dodržovány povinnosti týkající se 
nezveřejňování informací uvedené v čl. 13 
odst. 2 nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

3a. Zemědělský poradenský systém 
splňuje požadavky stanovené v článku 12 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012. Další podpora pro 
poradenské služby se poskytuje pouze 
tehdy, pokud členský stát zavedl 
zemědělský poradenský systém podle 
článku 12 nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012.

4. Poradenské služby pro zemědělce jsou 
spojeny nejméně s jednou prioritou Unie v 
oblasti rozvoje venkova a zahrnují 
minimálně jeden z těchto prvků:

4. Poradenské služby pro zemědělce jsou 
spojeny nejméně se dvěma či více 
prioritami Unie v oblasti rozvoje venkova 
a zahrnují dva či více z těchto prvků:

a) jeden nebo více povinných požadavků 
na hospodaření a/nebo norem dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
stanovených v kapitole I hlavy VI nařízení
(EU) č. horizontální nařízení/2012;

a) jeden nebo více povinných požadavků 
na hospodaření a/nebo norem dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
stanovených v kapitole I hlavy VI nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012;

b) případně zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, jak je 

b) případně zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, jak je 
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stanoveno v hlavě III kapitole 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012, a udržování 
zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

stanoveno v hlavě III kapitole 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012, a udržování 
zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

c) požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod 
a půdy, hlášením chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jak je stanoveno v příloze I 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012; 

c) požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod a 
půdy, hlášením chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jak je stanoveno v příloze I 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012; 

d) udržitelný rozvoj hospodářské činnosti 
malých zemědělských podniků, které 
vymezily členské státy, a přinejmenším 
zemědělských podniků, které se účastní 
režimu pro malé zemědělce uvedeného v 
hlavě V nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, nebo

d) udržitelný rozvoj hospodářské činnosti 
malých zemědělských podniků, které 
vymezily členské státy, a přinejmenším 
zemědělských podniků, které se účastní 
režimu pro malé zemědělce uvedeného v 
hlavě V nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, nebo

e) případně normy bezpečnosti práce na 
základě právních předpisů Unie.

e) případně normy bezpečnosti práce nebo 
bezpečnosti v zemědělství na základě 
právních předpisů Unie nebo členského 
státu;
ea) podpora mladých nebo začínajících 
zemědělců při zakládání podniků, přístup 
k půdě a úvěrům pro účely založení 
podniku nebo kterýkoli z těchto prvků;
eb) udržitelný rozvoj hospodářských 
činností zemědělských podniků v souladu 
se všemi opatřeními, jež jsou 
doporučována v programech rozvoje 
venkova, včetně modernizace 
zemědělských podniků, zvyšování 
konkurenceschopnosti, odvětvové 
integrace a rozvoje ekologického 
zemědělství;
ec) zvláštní poradenské služby zaměřené 
na podporu místního zpracování 
a uvádění na trh v blízkém okolí, včetně 
odborné přípravy a provádění 
přizpůsobených hygienických pravidel 
a norem bezpečnosti potravin;
ed) chov zvířat v souladu s prvky iniciativy 
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„Jedno zdraví“.
Poradenství se může týkat rovněž jiných 
záležitostí, které souvisí s hospodářským, 
zemědělským a environmentálním profilem 
zemědělského podniku.

Poradenství se může týkat rovněž jiných 
záležitostí, které souvisí s hospodářským, 
zemědělským a environmentálním profilem 
zemědělského podniku.

5. Poradenství pro vlastníky lesů zahrnuje 
minimálně příslušné povinnosti podle 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES. Může zahrnovat rovněž 
záležitosti spojené s hospodářským a 
environmentálním profilem lesnických 
podniků.

5. Poradenství pro vlastníky lesů zahrnuje 
minimálně příslušné povinnosti podle 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES. Může zahrnovat rovněž 
záležitosti spojené s hospodářským a 
environmentálním profilem lesnických 
podniků.

6. Poradenství pro malé a střední podniky 
může zahrnovat záležitosti spojené 
s hospodářským a environmentálním 
profilem podniku.

6. Poradenství pro malé a střední podniky 
může zahrnovat záležitosti spojené 
s hospodářským a environmentálním 
profilem podniku. Lze upřednostnit 
mikropodniky a malé a střední podniky 
spojené s odvětvím zemědělství a lesnictví.

7. Je-li to odůvodněné a vhodné, může být 
poradenství poskytováno částečně ve 
skupině s přihlédnutím k situaci 
jednotlivého uživatele poradenských 
služeb.

7. Je-li to odůvodněné a vhodné, může být 
poradenství poskytováno částečně ve 
skupině s přihlédnutím k situaci 
jednotlivého uživatele poradenských 
služeb.

8. Podpora podle odst. 1 písm. a) a c) je 
omezena maximálními částkami 
stanovenými v příloze I. Podpora podle 
odst. 1 písm. b) se postupně snižuje a 
poskytuje se nejvýše po dobu pěti let od 
zřízení.

8. Podpora podle odst. 1 písm. a) a c) je 
omezena maximálními částkami 
stanovenými v příloze I. Podpora podle 
odst. 1 písm. b) se postupně snižuje a 
poskytuje se nejvýše po dobu pěti let od 
zřízení.

9. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se další specifikace 
minimálních kvalifikací orgánů a subjektů 
poskytujících poradenství.

9. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90 týkajících se další specifikace 
minimálních kvalifikací orgánů a subjektů 
poskytujících poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 18, 749, 755-759, 
762, 767, 770, 771, 776-778, 780, 782, 784, 786, 787, 790-795, 800, 802, 806
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Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17
Režimy jakosti zemědělských produktů a 

potravin
Režimy jakosti zemědělských produktů a 

potravin
1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje účast nových zemědělců:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje účast nových zemědělců, 
seskupení producentů a organizací 
producentů:

a) v režimech jakosti zemědělských 
produktů, bavlny nebo potravin, které byly 
zřízeny právními předpisy Unie; 

a) v režimech jakosti zemědělských 
produktů, bavlny nebo potravin, které byly 
zřízeny právními předpisy Unie; 

b) v režimech jakosti zemědělských 
produktů, bavlny nebo potravin, jež byly 
členskými státy uznány jako programy, 
které splňují tato kritéria:

b) v režimech jakosti zemědělských 
produktů, bavlny nebo potravin, jež byly 
členskými státy uznány jako programy, 
které splňují tato kritéria:

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

i) zvláštnost konečného produktu v rámci 
těchto režimů je odvozena z jednoznačných 
povinností týkajících se zaručení:

– zvláštních vlastností produktu nebo – zvláštních vlastností produktu nebo

– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo

– zvláštních metod zemědělského 
hospodaření nebo výrobních metod nebo

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí,

– jakosti konečného produktu, která jde 
významně nad rámec norem pro obchodní 
komodity týkajících se veřejného zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobrých 
životních podmínek zvířat či ochrany 
životního prostředí, nebo
– krátkých a místních potravinových 
dodavatelských řetězců,

ii) režim je otevřen všem producentům, ii) režim je otevřen všem producentům,
iii) režim zahrnuje závazné specifikace 
produktu a dodržování těchto specifikací 
ověřují orgány veřejné správy nebo 
nezávislý kontrolní orgán,

iii) režim zahrnuje závazné specifikace 
produktu a dodržování těchto specifikací 
ověřují orgány veřejné správy nebo 
nezávislý kontrolní orgán,

iv) režim je transparentní a zajišťuje úplné 
zpětné vysledování produktů 

iv) režim je transparentní a zajišťuje úplné 
zpětné vysledování produktů 

nebo nebo

c) dobrovolných systémech certifikace c) dobrovolných systémech certifikace 
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zemědělských produktů, které byly 
členskými státy uznány jako systémy, které 
splňují obecné zásady osvědčených 
postupů Unie k dobrovolným systémům 
certifikace pro zemědělské produkty a 
potraviny.

zemědělských produktů a podniků, které 
byly členskými státy uznány jako systémy, 
které splňují obecné zásady osvědčených 
postupů Unie k dobrovolným systémům 
certifikace pro zemědělské produkty a 
potraviny.

1a. Podpora může zahrnovat rovněž 
náklady, jež zemědělcům nebo 
seskupením producentů a organizacím 
producentů vznikají z informačních 
a propagačních činností, které souvisí 
s produkty v rámci režimů jakosti 
uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

2. Podpora se poskytuje jako roční 
pobídková platba, jejíž úroveň se určuje 
podle úrovně fixních nákladů vyplývajících 
z účasti v podporovaných režimech, a to 
nejvýše po dobu pěti let.

2. Podpora se poskytuje jako roční 
pobídková platba, jejíž úroveň se určuje 
podle úrovně fixních nákladů vyplývajících 
z účasti v podporovaných režimech, a to 
nejvýše po dobu pěti let.

Odchylně od odstavce 1 lze podporu 
poskytnout i příjemcům, kteří se účastnili 
podobného režimu v programovém období 
2007–2013, za předpokladu, že se vyloučí 
dvojí platby a dodrží se celková maximální 
doba pěti let. Podpora se vyplácí 
každoročně na základě předložení 
dokumentů dokládajících účast v režimu. 
Producent však podává pouze jednu 
žádost, která se vztahuje na období pěti 
let.

Pro účely tohoto odstavce se „fixními 
náklady“ rozumí náklady na vstup do 
podporovaných režimů jakosti a roční 
příspěvek na účast v tomto režimu, 
případně včetně výdajů na kontroly, které 
jsou nezbytné k ověření dodržování 
specifikací daného režimu.

Pro účely tohoto odstavce se „fixními 
náklady“ rozumí náklady na vstup do 
podporovaných režimů jakosti a roční 
příspěvek na účast v tomto režimu, 
případně včetně výdajů na kontroly, které 
jsou nezbytné k ověření dodržování 
specifikací daného režimu.

3. Podpora je omezena maximální částkou 
stanovenou v příloze I.

3. Podpora je omezena maximální částkou 
stanovenou v příloze I. Pokud se podpora 
poskytuje seskupením producentů podle 
odstavce 1a, mohou členské státy stanovit 
jinou maximální částku.

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se konkrétních 
režimů jakosti v Unii, na něž se vztahuje 

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se konkrétních 
režimů jakosti v Unii, na něž se vztahuje 
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odst. 1 písm. a). odst. 1 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 19-22, 812-814, 817-
819, 828, 829, 833, 834, 837, 838, 841, 850, 853, 855, 867-877, 884, 886, 903, 904, 995

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18
Investice do hmotného majetku Investice do hmotného majetku

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje hmotné a/nebo nehmotné 
investice, které:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje hmotné a/nebo nehmotné 
investice, které:

a) zvyšují celkovou výkonnost 
zemědělského podniku;

a) zvyšují celkovou výkonnost a 
udržitelnost zemědělského podniku, včetně 
účinného využívání zdrojů a bilance 
skleníkových plynů;

b) se týkají zpracování, uvádění na trh 
a/nebo vývoje zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy nebo 
bavlny. Výstupem výrobního procesu může 
být produkt, na nějž se uvedená příloha 
nevztahuje;

b) se týkají zpracování, uvádění na trh, 
ochrany nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy 
nebo bavlny, včetně produktů, které jsou 
zahrnuty do režimů jakosti podle článku 
17; výstupem výrobního procesu může být 
produkt, na nějž se uvedená příloha 
nevztahuje; podporu lze poskytnout na 
zřízení nebo rozvoj malokapacitních jatek;

c) se týkají infrastruktury související s 
rozvojem a přizpůsobením zemědělství, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě, 
s pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami energie a vodním 
hospodářstvím; nebo

c) se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské a lesní půdě, s 
pozemkovými úpravami a melioracemi, 
dodávkami a úsporami energie a vody a 
kolektivním obhospodařováním půdy a
vodním hospodářstvím nebo

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 
přírodních stanovišť, jakož i se zvýšením 

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů a 
přírodních stanovišť a udržitelným 
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společenské hodnoty oblasti sítě 
Natura 2000 nebo jiných oblastí vysoké 
přírodní hodnoty, jež budou vymezeny v 
programu.

hospodařením s lovnými a genetickými 
zdroji, jakož i se zvýšením společenské 
hodnoty oblasti sítě Natura 2000 nebo 
jiných oblastí vysoké přírodní hodnoty, jež 
budou vymezeny v programu.

2. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje zemědělským podnikům. 
V případě investic na podporu 
restrukturalizace zemědělských podniků 
jsou způsobilé pouze zemědělské podniky 
do určité velikosti, kterou členské státy 
vymezí v programu na základě analýzy 
SWOT provedené ve vztahu k prioritě 
Unie v oblasti rozvoje venkova 
„konkurenceschopnost všech druhů 
zemědělství a posílení životaschopnost 
zemědělských podniků“.

2. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje zemědělským podnikům nebo 
seskupením a organizacím producentů. 

3. Podpora v rámci tohoto opatření je 
omezena maximálními mírami podpory 
stanovenými v příloze I. Tyto maximální 
míry se mohou zvýšit v případě mladých 
zemědělců, společných investic a 
integrovaných projektů zahrnujících 
podporu v rámci více než jednoho opatření, 
investic v oblastech s významnými 
přírodními omezeními, jež jsou uvedeny v 
čl. 33 odst. 3, a operací podporovaných v 
rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti v souladu s 
mírami podpory stanovenými v příloze I. 
Maximální společná míra podpory však 
nesmí překročit 90 %.

3. Podpora v rámci tohoto opatření je 
omezena maximálními mírami podpory 
stanovenými v příloze I. Tyto maximální 
míry se mohou zvýšit v případě mladých 
zemědělců, projektů spolupráce malých 
zemědělců s cílem zlepšit udržitelnou 
výkonnost jejich zemědělských podniků a 
podpořit je v diverzifikaci zdrojů příjmů, 
včetně příjmů ze zpracování, dále 
v případě zemědělců nebo skupin 
zemědělců, kteří investují do systémů 
ekologické zemědělské výroby, společných 
investic a integrovaných projektů 
zahrnujících podporu v rámci více než 
jednoho opatření,  investic v oblastech s 
významnými přírodními omezeními, jež 
jsou uvedeny v čl. 33 odst. 3, a operací 
podporovaných v rámci EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti v 
souladu s mírami podpory stanovenými 
v příloze I. Maximální společná míra 
podpory však nesmí překročit 90 %.

4. Odstavec 3 se nepoužije na 
neproduktivní investice uvedené odst. 1 
písm. d).

4. Odstavec 3 se nepoužije na 
neproduktivní investice uvedené v odst. 1 
písm. d).

4a. Podporu lze poskytovat v souvislosti 
s investicemi, které musí zemědělci 
vynaložit na splnění nově zavedených 
norem Unie v oblasti ochrany životního 
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prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat 
a rostlin, dobrých životních podmínek 
zvířat a bezpečnosti práce, jež byly přijaty 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 23-30, 928-930, 980, 
967, 970, 985

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 Článek 20
Rozvoj zemědělských podniků 

a podnikatelské činnosti 
Rozvoj zemědělských podniků 

a podnikatelské činnosti 
1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:

a) podporu na zahájení podnikatelské 
činnosti pro:

a) podporu na zahájení podnikatelské 
činnosti pro:

i) mladé zemědělce, i) mladé zemědělce,

ii) nezemědělské činnosti ve venkovských 
oblastech,

ii) nezemědělské činnosti a poskytování 
zemědělských služeb ve venkovských 
oblastech,

iii) rozvoj malých zemědělských podniků; iii) rozvoj malých zemědělských podniků;

b) investice do nezemědělských činností; b) investice do nezemědělských činností; 
c) roční platby zemědělcům, kteří se 
účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného hlavou V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 (dále jen „režim pro 
malé zemědělce“), kteří trvale převedou 
zemědělský podnik jinému zemědělci.

c) jednorázové platby zemědělcům, kteří se 
účastní režimu pro malé zemědělce 
stanoveného hlavou V nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 (dále jen „režim pro 
malé zemědělce“), kteří trvale převedou 
zemědělský podnik jinému zemědělci.

ca) platby zemědělcům, kteří trvale 
převedou zemědělský podnik jinému 
zemědělci s cílem vytvořit životaschopné 
hospodářské jednotky.

2. Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu i) se 2. Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu i) se 
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poskytuje mladým zemědělcům. poskytuje mladým zemědělcům.
Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se 
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce s rozlišením na 
nezemědělské činnosti a nezemědělské 
mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se 
poskytuje zemědělcům nebo členům 
domácnosti zemědělce, kteří diverzifikují 
své příjmy na nezemědělské činnosti a 
nezemědělské mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech, včetně 
těch, již působí v cestovním ruchu.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu iii) se 
poskytuje malým zemědělským podnikům 
vymezeným členskými státy.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu iii) se 
poskytuje malým zemědělským podnikům 
vymezeným členskými státy.

Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
nezemědělským mikropodnikům a malým 
podnikům ve venkovských oblastech a 
zemědělcům nebo členům domácnosti 
zemědělce.

Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje 
nezemědělským mikropodnikům a malým 
podnikům ve venkovských oblastech a 
zemědělcům nebo členům domácnosti 
zemědělce.

Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje 
zemědělcům, kteří se v době předložení 
žádosti o podporu účastní režimu pro malé 
zemědělce na období alespoň jednoho roku 
a kteří se zaváží k trvalému převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci. 
Podpora se vyplácí ode dne převodu do 31. 
prosince 2020.

Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje 
zemědělcům, kteří se v době předložení 
žádosti o podporu účastní režimu pro malé 
zemědělce na období alespoň jednoho roku 
a kteří se zaváží k trvalému převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků jinému zemědělci. 
Podpora se vypočítá ode dne převodu do 
31. prosince 2020.

Podpora podle odst. 1 písm. ca) se 
poskytuje zemědělcům, pokud:
a) vykonávali zemědělskou činnost po 
dobu alespoň 10 let; 
b) se zaváží k trvalému převodu celého 
zemědělského podniku a odpovídajících 
platebních nároků na jiného zemědělce; a
c) s konečnou platností ukončí veškerou 
obchodní činnost v zemědělství.
Členské státy stanoví další kritéria 
životaschopnosti hospodářských jednotek, 
na něž se může vztahovat podpora podle 
odst. 1 písm. ca).
2a. Poskytuje-li se podpora podle odst. 1 
písm. a) bodu ii) nebo odst. 1 písm. b), lze 
upřednostnit nezemědělské činnosti 
spojené se zemědělstvím a lesnictvím, 
jakož i činnosti, jež vyvíjejí místní 



PE501.948v01-00 20/70 AM\921535CS.doc

CS

partnerství se zapojením místních 
komunit.

3. Za člena domácnosti zemědělce může 
být považována jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba nebo skupina fyzických či 
právnických osob bez ohledu na právní 
postavení přiznané skupině a jejím členům 
podle vnitrostátního práva s výjimkou 
zemědělských pracovníků. Považuje-li se 
za člena domácnosti zemědělce právnická 
osoba nebo skupina právnických osob, 
musí tento člen vykonávat v zemědělském 
podniku zemědělskou činnost v době 
podání žádosti o podporu.

3. Za člena domácnosti zemědělce může 
být považována jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba nebo skupina fyzických či 
právnických osob bez ohledu na právní 
postavení přiznané skupině a jejím členům 
podle vnitrostátního práva s výjimkou 
zemědělských pracovníků. Považuje-li se 
za člena domácnosti zemědělce právnická 
osoba nebo skupina právnických osob, 
musí tento člen vykonávat v zemědělském 
podniku zemědělskou činnost v době 
podání žádosti o podporu.

4. Podpora podle odst. 1 písm. a) je 
podmíněna předložením podnikatelského 
plánu. Provádění podnikatelského plánu 
musí být zahájeno do šesti měsíců ode dne 
vydání rozhodnutí o udělení podpory.

4. Podpora podle odst. 1 písm. a) je 
podmíněna předložením podnikatelského 
plánu. Provádění podnikatelského plánu 
musí být zahájeno do šesti měsíců ode dne 
vydání rozhodnutí o udělení podpory.

Členské státy stanoví vyšší a nižší 
prahovou hodnotu, která zemědělským 
podnikům umožňuje přístup k podpoře 
podle odst. 1 písm. a) bodu i) 
respektive iii). Nižší prahová hodnota u 
podpory podle odst. 1 písm. a) bodu i) je 
podstatně vyšší než horní prahová hodnota 
u podpory podle odst. 1 písm. a) bodu iii). 
Podpora je však omezena na zemědělské 
podniky, které spadají do definice 
mikropodniků a malých podniků.

Členské státy stanoví vyšší a nižší 
prahovou hodnotu, která zemědělským 
podnikům umožňuje přístup k podpoře 
podle odst. 1 písm. a) bodu i) 
respektive iii). Nižší prahová hodnota u 
podpory podle odst. 1 písm. a) bodu i) je 
podstatně vyšší než horní prahová hodnota 
u podpory podle odst. 1 písm. a) bodu iii). 
Podpora je však omezena na zemědělské 
podniky, které spadají do definice 
mikropodniků a malých podniků.

Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu i) 
může také být zaměřena na pronajímání 
půdy mladými zemědělci a může mít 
podobu bankovní záruky týkající se 
smlouvy o pronájmu pozemků a podpory 
v souvislosti s úrokovými sazbami.

5. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje ve formě paušální platby, kterou 
lze vyplatit nejméně ve dvou splátkách 
během období nejvýše pěti let. Splátky se 
mohou postupně snižovat. Vyplacení 
poslední splátky podle odst. 1 písm. a) 
bodu i) a ii) je podmíněno správným 
provedením podnikatelského plánu. 

5. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje ve formě paušální platby, kterou 
lze vyplatit nejméně ve dvou splátkách 
během období nejvýše pěti let. Splátky se 
mohou postupně snižovat. Vyplacení 
poslední splátky podle odst. 1 písm. a) 
bodu i) a ii) je podmíněno správným 
provedením podnikatelského plánu. 

Maximální částka podpory pro odst. 1 Maximální částka podpory pro odst. 1 
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písm. a) je stanovena v příloze I. Členské 
státy určí výši podpory podle odst. 1 
písm. a) bodu i) a ii) rovněž s prohlédnutím 
k sociálně-ekonomické situaci oblasti 
programu.

písm. a) je stanovena v příloze I. Členské 
státy určí výši podpory podle odst. 1 
písm. a) bodu i) a ii) rovněž s prohlédnutím 
k sociálně-ekonomické situaci oblasti 
programu.

7. Podpora podle odst. 1 písm. c) se rovná 
120 % roční platby, kterou příjemce 
obdržel v rámci režimu pro malé 
zemědělce.

7. Podpora podle odst. 1 písm. c) se rovná 
120 % roční platby, kterou příjemce 
obdržel v rámci režimu pro malé 
zemědělce, a vypočítá se na období ode 
dne převodu do 31. prosince 2020. 
Příslušná částka se vyplácí jednorázově.
7a. Podpora podle odst. 1 písm. ca) se 
poskytuje jako jednorázová platba do 
maximální výše stanovené v příloze I.

8. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90, pokud jde o minimální obsah 
podnikatelských plánů a kritéria, jež 
členské státy použijí ke stanovení 
prahových hodnot uvedených v odstavci 4.

8. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90, pokud jde o minimální obsah 
podnikatelských plánů a kritéria, jež 
členské státy použijí ke stanovení 
prahových hodnot uvedených v odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 31, 32, 1036, 1038, 
1042

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech
Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech
1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje zejména:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje zejména:

a) vypracování a aktualizaci plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a plánů pro ochranu a 
správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších 
míst vysoké přírodní hodnoty;

a) vypracování a aktualizaci plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a plánů pro ochranu a 
správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších 
míst vysoké přírodní hodnoty;
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b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, včetně investic do energie z 
obnovitelných zdrojů;

b) investice do vybudování, zlepšování 
nebo rozšiřování všech typů drobné 
infrastruktury, včetně rozvoje a rozšiřování 
nabídky místních výrobků a agroturistiky; 
investice do energie z obnovitelných 
zdrojů, systémů pro úsporu energie a 
systémů udržitelného hospodaření se 
zdroji a nakládání s odpady;

c) infrastrukturu širokopásmového 
připojení, včetně jejího vybudování, 
zlepšování a rozšiřování, pasivní 
infrastrukturu širokopásmového připojení 
a přístup k širokopásmovému připojení a k 
řešením v oblasti elektronické veřejné 
správy;

c) infrastrukturu širokopásmového 
připojení, včetně jejího vybudování, 
zlepšování a rozšiřování, pasivní 
infrastrukturu širokopásmového připojení 
a přístup k širokopásmovému připojení a k 
řešením v oblasti elektronické veřejné 
správy;

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury;

d) investice do zřizování, zlepšování nebo 
rozšiřování místních základních služeb pro 
venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti 
volného času a kultury, a související 
infrastruktury;

e) investice veřejných subjektů do 
rekreační infrastruktury, turistických 
informací a značení turistických míst;

e) investice do veřejně prospěšné rekreační 
infrastruktury, turistických informací, 
drobné turistické infrastruktury, uvádění 
služeb cestovního ruchu na venkově na 
trh a značení turistických míst;

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

f) studie a investice spojené se 
zachováním, obnovou a rozvojem 
kulturního a přírodního dědictví obcí a 
venkovské krajiny, včetně souvisejících 
sociálně-ekonomických aspektů;

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

g) investice zaměřené na přemístění 
činností a rekonstrukci budov či jiných 
zařízení nacházejících se v blízkosti 
venkovských usedlostí v zájmu zlepšení 
kvality života nebo zlepšení 
environmentálního profilu dané usedlosti.

Lze upřednostnit místní rozvojové 
iniciativy a investiční projekty se 
zapojením místních komunit, na něž se 
vztahuje vlastnická odpovědnost a 
kontrola komunit.

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
pouze drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. Programy 
rozvoje venkova však mohou v případě 
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investic do širokopásmového připojení a 
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

investic do širokopásmového připojení a 
energie z obnovitelných zdrojů stanovit 
zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V 
tomto případě se stanoví jednoznačná 
kritéria, která zajistí doplňkovost s 
podporou poskytovanou na základě jiných 
nástrojů Unie.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

3. Investice podle odstavce 1 jsou 
způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné 
operace prováděny podle plánů rozvoje 
obcí ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb, pokud tyto plány 
existují, a jsou-li v souladu se strategií 
místního rozvoje, pokud existuje.

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení typů 
infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které jsou způsobilé pro podporu v 
rámci tohoto opatření.

4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení typů 
infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které jsou způsobilé pro podporu v 
rámci tohoto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 33, 1085, 1095

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 Článek 22
Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů
Investice do udržitelného rozvoje lesních 
oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

1. Podpora v rámci tohoto opatření se týká: 1. Podpora v rámci tohoto opatření se týká:
a) zalesňování a zakládání lesů; a) zalesňování a zakládání lesů; 

b) zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů;

b) zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů;

c) předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a obnovy 
poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických 

c) předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a obnovy 
poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických 
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událostí a hrozeb souvisejících s klimatem; událostí a hrozeb souvisejících s klimatem; 
d) investice k zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty, jakož i potenciálu 
zmírňování změny klimatu lesních 
ekosystémů;

d) investice k zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty, jakož i potenciálu 
zmírňování změny klimatu lesních 
ekosystémů;

e) investice do nových lesnických 
technologií a do zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh.

e) investice do lepších lesnických 
technologií a do zpracování a mobilizace
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh.

2. Omezení týkající se vlastnictví lesů 
podle článků 36 až 40 se nevztahují na 
tropické či subtropické lesy a zalesněné 
oblasti na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení Rady 
(EHS) č. 2019/93 a francouzských 
zámořských departementů.

2. Omezení týkající se vlastnictví lesů 
podle článků 23 až 27 se nevztahují na 
tropické či subtropické lesy a zalesněné 
oblasti na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení Rady 
(EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 
1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření 
pro menší ostrovy v Egejském moři 
týkající se některých zemědělských 
produktů, a francouzských zámořských 
departementů.

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje v souladu s 
udržitelným obhospodařováním lesů 
vymezeným ministerskou konferencí o 
ochraně lesů v Evropě v roce 1993 (dále 
jen „udržitelné obhospodařování lesů“). 

Pro zemědělské podniky nad určitou 
velikost, kterou v programu určí členské 
státy, se podpora podmíní předložením 
příslušných informací z lesního 
hospodářského plánu nebo rovnocenného 
nástroje v souladu s udržitelným 
obhospodařováním lesů vymezeným 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě v roce 1993 (dále jen „udržitelné 
obhospodařování lesů“).

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se podmínek pro 
stanovení výskytu přírodních katastrof 
nebo napadení škůdci a vypuknutí chorob a 
vymezení způsobilých druhů preventivních 
opatření.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90 týkajících se podmínek pro stanovení 
výskytu přírodních katastrof nebo napadení 
škůdci a vypuknutí chorob a vymezení 
způsobilých druhů preventivních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 34, ENVI 77-78



AM\921535CS.doc 25/70 PE501.948v01-00

CS

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 Článek 23
Zalesňování a zakládání lesů Zalesňování a zakládání lesů

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu deseti let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. a) se 
poskytuje soukromým vlastníkům 
a nájemcům půdy, obcím a jejich 
sdružením a pokrývá náklady na založení a 
roční prémii na hektar k uhrazení nákladů 
na údržbu, včetně první a poslední 
probírky, a to nejvýše po dobu patnácti let.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
minimálním environmentálním 
požadavkům. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích dřevin
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky.

2. Způsobilá je zemědělská i nezemědělská 
půda. Vysázené druhy se přizpůsobí 
podmínkám životního prostředí a 
klimatickým podmínkám dotyčné oblasti a 
splňují minimální environmentální 
požadavky. Podpora se neposkytuje na 
výsadbu rychle rostoucích stromů
pěstovaných ve výmladkových plantážích, 
vánočních stromků nebo rychle rostoucích 
stromů pěstovaných pro výrobu energie. V 
oblastech, v nichž je zalesňování ztíženo 
nepříznivými půdními a klimatickými 
podmínkami, může být podpora poskytnuta 
na výsadbu jiných víceletých druhů dřevin, 
jako jsou keře nebo křoviny vhodné pro 
místní podmínky. Členské státy mohou 
určit oblasti nevhodné pro zalesnění, aby 
zamezily nepříznivým dopadům na životní 
prostředí nebo biologickou rozmanitost.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se vymezení 
minimálních environmentálních 
požadavků podle odstavce 2.

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90, v nichž vymezí minimální 
environmentální požadavky podle 
odstavce 2, které zohlední rozmanitost 
lesních ekosystémů v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Luis Manuel Capoulas Santos
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Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 36, 1155, 1158

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 Článek 24
Zavádění zemědělsko-lesnických systémů Zavádění zemědělsko-lesnických systémů

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše tří let.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje soukromým vlastníkům půdy, 
nájemcům, obcím a jejich sdružením a 
pokrývá náklady na založení a roční prémii 
na hektar k uhrazení nákladů na údržbu po 
dobu nejvýše pěti let.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Maximální počet stromů 
vysázených na hektar určí členské státy 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, druhům lesních 
porostů a potřebě zajistit zemědělské 
využití půdy.

2. „Zemědělsko-lesnickými systémy“ se 
rozumí systémy využívání půdy, v jejichž 
rámci se na stejném pozemku pěstují 
stromy v kombinaci s extenzivním 
zemědělstvím. Členské státy určí 
minimální a maximální počet stromů 
vysázených nebo zachovaných na hektar 
s přihlédnutím k místním půdním a 
klimatickým podmínkám, životnímu 
prostředí, druhům lesních porostů a 
potřebě zajistit udržitelné zemědělské 
využití půdy.

3. Podpora je omezena maximální mírou 
podpory stanovenou v příloze I.

3. Podpora je omezena maximální mírou 
podpory stanovenou v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1173, 1202, 1203

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 Článek 25
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Předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi a obnova 

poškozených lesů

Předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a 
katastrofickými událostmi a obnova 

poškozených lesů
1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, státním 
lesům a jejich sdružením a pokrývá 
náklady na:

a) vybudování ochranné infrastruktury. V 
případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu 
přispívající k nákladům na údržbu. 
Podpora se neposkytuje na činnosti 
související ze zemědělstvím vykonávané v 
oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky;

a) vybudování ochranné infrastruktury. V 
případě protipožárních pruhů může 
podpora zahrnovat rovněž podporu 
přispívající k nákladům na údržbu. 
Podpora se neposkytuje na činnosti 
související ze zemědělstvím vykonávané v 
oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky. Podporu lze 
poskytnout chovatelům hospodářských 
zvířat, jejichž dobytek prostřednictvím 
pastvy předchází požárům.

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím;

c) zřizování a zlepšování zařízení ke 
sledování lesních požárů, škůdců a chorob 
a komunikačních zařízení;

c) zřizování a zlepšování zařízení ke 
sledování lesních požárů, škůdců a chorob 
a komunikačních zařízení; a 

d) obnovu lesnického potenciálu 
poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu.

d) obnovu lesnického potenciálu 
poškozeného požáry a jinými přírodními 
katastrofami, včetně škůdců, chorob a 
katastrofických událostí a jevů 
souvisejících se změnou klimatu.

2. V případě preventivních opatření 
týkajících se škůdců a chorob musí být 
riziko výskytu příslušné katastrofy 
doloženo vědeckými důkazy a uznáno 
veřejnými vědeckými organizacemi. V 
programu musí být případně uveden 
seznam druhů organismů, které poškozují 
rostliny a které mohou způsobit katastrofu. 

2. V případě preventivních opatření 
týkajících se škůdců a chorob musí být 
riziko výskytu příslušné katastrofy 
doloženo vědeckými důkazy a uznáno 
veřejnými vědeckými organizacemi. V 
programu musí být případně uveden 
seznam druhů organismů, které poškozují 
rostliny a které mohou způsobit katastrofu. 

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 

Způsobilé operace musí být v souladu s 
plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy. U lesnických podniků nad 
určitou rozlohu, kterou členské státy 
vymezí v programu, je podpora podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
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s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

s podrobným rozvedením cílů v oblasti 
prevence.

Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru. 
Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru.

Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru. 
Pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů jsou způsobilé lesní oblasti 
považované podle plánu na ochranu lesů, 
který vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy v 
členských státech. Tento procentní podíl
se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá v 
souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení příslušného 
lesního potenciálu v podstatném rozsahu, 
přičemž prahové úrovně určí členské 
státy, ze strany příslušných orgánů veřejné 
správy v členských státech. Rozsah škod se 
určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě s 
vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

4. Podpora v rámci tohoto opatření se 
neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy.

4. Podpora v rámci tohoto opatření se 
neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1095, 1096
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Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 Článek 27
Investice do nových lesních technologií a 
zpracování lesnických produktů a jejich 

uvádění na trh

Investice do lepších lesnických technologií 
a zpracování a mobilizace lesnických 

produktů a jejich uvádění na trh
1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. Na území Azor, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, menších ostrovů v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 a francouzských zámořských 
departementů může být podpora 
poskytnuta rovněž podnikům, které nejsou 
malými a středními podniky. 

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. e) se 
poskytuje soukromým vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením a malým a 
středním podnikům na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se 
zpracováním a mobilizací lesnických 
produktů a jejich uváděním na trh. Na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 a 
francouzských zámořských departementů 
může být podpora poskytnuta rovněž 
podnikům, které nejsou malými a středními 
podniky. 

Podpora se poskytuje pouze na investice a 
technologie, které jsou v souladu 
s nařízením (EU) č. 995/2010 a 
nepoškozují biologickou rozmanitost a 
jiné služby lesních ekosystémů.

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

2. Investice související se zvyšováním 
ekonomické hodnoty lesů se uskuteční na 
úrovni lesnického podniku a mohou 
zahrnovat investice do strojů pro lesní 
těžební práce a postupů těžby, které jsou 
šetrné k půdě a zdrojům.

3. Investice související s používáním dřeva 
jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslovým zpracováním.

3. Investice související s používáním dřeva 
jako suroviny nebo zdroje energie jsou 
omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslovým zpracováním.

4. Podpora je omezena maximálními 
mírami podpory stanovenými v příloze I.

4. Podpora je omezena maximálními 
mírami podpory stanovenými v příloze I.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 40, 1250-1254, 1276

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 Článek 28
Zřizování seskupení producentů Zřizování seskupení a organizací

producentů
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování 
seskupení producentů v zemědělství a 
lesnictví s cílem:

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje, aby se usnadnilo zřizování a
rozvoj seskupení a organizací producentů 
v zemědělství a lesnictví s cílem:

a) přizpůsobit produkci a výstup 
producentů, kteří jsou členy těchto 
seskupení, požadavkům trhu;

a) přizpůsobit produkci a výstup 
producentů, kteří jsou členy těchto 
seskupení, požadavkům trhu;

b) společně uvádět zboží na trh, včetně 
přípravy k prodeji, centralizace prodeje 
a dodávek velkoodběratelům;

b) společně uvádět zboží na trh, včetně 
přípravy k prodeji, centralizace prodeje 
a dodávek velkoodběratelům;

c) stanovit společná pravidla pro informace 
o produkci, zejména s ohledem na sklizeň a 
dostupnost, a 

c) stanovit společná pravidla pro informace 
o produkci, zejména s ohledem na sklizeň a 
dostupnost, a 

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

d) zajišťovat ostatní činnosti, které mohou 
provádět seskupení producentů, například 
rozvoj podnikatelských a marketingových 
dovedností a organizace a usnadnění 
inovačních procesů.

2. Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Omezuje se na 
seskupení producentů, kteří spadají do
definice malých a středních podniků.

2. Podpora se poskytuje seskupením 
producentů, která jsou příslušným orgánem 
členského státu oficiálně uznána na základě 
podnikatelského plánu. Lze upřednostnit 
seskupení producentů vyrábějící jakostní 
produkty, na něž se vztahuje článek 17, a 
také mikropodniky. Seskupením 
producentů, jež nesplňují kritéria definice 
malých a středních podniků, se podpora 
neposkytuje.

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

Členské státy do pěti let od uznání 
seskupení producentů ověří, zda bylo 
dosaženo cílů podnikatelského plánu.

3. Podpora se poskytuje formou paušální 3. Podpora se poskytuje formou paušální 
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částky v ročních splátkách po dobu prvních 
pěti let ode dne, kdy bylo seskupení 
producentů uznáno na základě svého 
podnikatelského plánu. Vypočítává se 
podle roční produkce seskupení uvedené na 
trh. Poslední splátku členské státy vyplatí 
až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

částky v ročních splátkách po dobu prvních 
pěti let ode dne, kdy bylo seskupení 
producentů uznáno na základě svého 
podnikatelského plánu. Vypočítává se 
podle roční produkce seskupení uvedené na 
trh. Poslední splátku členské státy vyplatí 
až po ověření správného provedení 
podnikatelského plánu.

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit seskupení producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do seskupení. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

V prvním roce mohou členské státy 
vyplatit seskupení producentů podporu, 
která je vypočítána na základě průměrné 
roční hodnoty produkce členů seskupení 
uvedené na trh během tří let před vstupem 
do seskupení. V případě seskupení 
producentů v lesnictví je podpora 
vypočítána na základě průměrné produkce 
členů seskupení uvedené na trh v 
posledních pěti letech před uznáním 
seskupení s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

4. Podpora je omezena maximálními 
měrami stanovenými v příloze I.

4. Podpora je omezena maximálními 
mírami stanovenými v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1290, 1292, 1317-
1320, 1324, 1326, 1329, 1333, 1334, 1340

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 Článek 29
Agroenvironmentální-klimatické operace Agroenvironmentální-klimatické operace

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. Toto 
opatření je zaměřeno na zachování a 
prosazování nezbytných změn v 
zemědělských postupech, které pozitivně 
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přispívají k ochraně životního prostředí a 
klimatu. Jeho zařazení do programů 
rozvoje venkova je povinné.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 
agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu nebo půdu vhodnou pro zemědělské 
využití. Agroenvironmentální programy se 
zaměřují na příklady osvědčených 
postupů (podle zásady „modelového 
příkladu“), včetně postupů při 
hospodaření s půdou, ve vodním 
hospodářství, biologické rozmanitosti, 
recyklace organického materiálu a 
zachování ekosystémů, a upřednostňují 
investice do těchto technik. Cílem 
programů je šířit osvědčené postupy na 
celém území, na něž se program vztahuje. 
Plány v oblasti ochrany klimatu se mohou 
zaměřit na snížení emisí skleníkových 
plynů v rámci celého zemědělského 
podniku nebo zemědělského systému. V 
řádně odůvodněných případech mohou být 
za účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a všech
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.
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4. Členské státy se vynasnaží poskytnout 
osobám, které se zaváží k provádění 
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího s 
dotyčným závazkem a/nebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

4. Členské státy se vynasnaží poskytnout 
osobám, které se zaváží k provádění
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího s 
dotyčným závazkem anebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období. Pro nové závazky přímo 
následující po závazcích uskutečněných v 
počátečním období mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
kratší období.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky součástí společných 
opatření, činí maximální výše 30 %.

Na závazky, na něž se vztahuje kapitola 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, se žádná podpora z EZFRV 
neposkytuje.
6a. V případě operací týkajících se 
ochrany životního prostředí mohou 
členské státy v řádně odůvodněných 
případech odchylně od odstavce 6 
poskytnout podporu jako paušální nebo 
jednorázovou platbu na jednotku 
v souvislosti se závazky, že oblasti 
nebudou komerčně využívány. Tato 
podpora se vypočítá na základě dodatečně 
vynaložených nákladů a ušlého příjmu.

7. Je-li to nezbytné k zajištění účinného 7. Je-li to nezbytné k zajištění účinného 
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uplatňování tohoto opatření, mohou 
členské státy použít k výběru příjemců 
postup podle čl. 49 odst. 3.

uplatňování tohoto opatření, mohou 
členské státy použít k výběru příjemců 
postup podle čl. 49 odst. 3.

8. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

8. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

9. Podporu lze za účelem zachování 
genetických zdrojů v zemědělství 
poskytovat na operace, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 1 až 8.

9. Podporu lze za účelem zachování a 
udržitelného využívání a rozvoje 
genetických zdrojů v zemědělství 
poskytovat na operace, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 1 až 8.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1290, 1292, 1317-
1320, 1324, 1326, 1329, 1333, 1334, 1340

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 Článek 29
Agroenvironmentální-klimatické operace Agroenvironmentální-klimatické operace

1. Členské státy poskytují podporu v rámci 1. Členské státy poskytují podporu v rámci 
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tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo 
místních zvláštních potřeb a priorit. 
Zařazení tohoto opatření do programů 
rozvoje venkova je povinné.

tohoto opatření na celém svém území podle 
svých celostátních, regionálních nebo
místních zvláštních potřeb a priorit. Toto 
opatření je zaměřeno na zachování a 
prosazování nezbytných změn v 
zemědělských postupech, které pozitivně 
přispívají k ochraně životního prostředí a 
klimatu. Jeho zařazení do programů 
rozvoje venkova je povinné.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících z 
jednoho nebo více agroenvironmentálních-
klimatických závazků pro zemědělskou 
půdu. V řádně odůvodněných případech 
mohou být za účelem plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí 
agroenvironmentální-klimatické platby 
poskytnuty i jiným správcům půdy nebo 
skupinám jiných správců půdy.

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 
zemědělců nebo skupinám zemědělců a 
dalších správců půdy, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více 
agroenvironmentálních-klimatických 
závazků pro zemědělskou půdu nebo půdu 
vhodnou pro zemědělství. 
Agroenvironmentální programy se 
zaměřují na příklady osvědčených 
postupů (podle zásady „modelového 
příkladu“), včetně postupů při 
hospodaření s půdou, ve vodním 
hospodářství, biologické rozmanitosti, 
recyklace organického materiálu a 
zachování ekosystémů, a upřednostňují 
investice do těchto technik. Cílem 
programů je šířit osvědčené postupy na 
celém území programu. Plány v oblasti 
ochrany klimatu se mohou zaměřit na 
snížení emisí skleníkových plynů v rámci 
celého zemědělského podniku nebo 
zemědělského systému. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy.

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 

3. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se vztahují pouze na závazky nad rámec 
příslušných závazných norem stanovených 
podle kapitoly 1 hlavy VI nařízení (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a jiných 
příslušných požadavků stanovených podle 
kapitoly 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, příslušných minimálních 
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požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny v 
programu.

požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto závazné požadavky jsou určeny 
v programu.

Odchylně od článku 129 nařízení (EU) č. 
966/2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla o souhrnném rozpočtu Unie, lze 
na závazky, na něž se vztahuje kapitola 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012, využívat finanční prostředky 
z EZFRV.

4. Členské státy se vynasnaží poskytnout 
osobám, které se zaváží k provádění 
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího s 
dotyčným závazkem a/nebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

4. Členské státy se vynasnaží poskytnout 
osobám, které se zaváží k provádění 
operací v rámci tohoto opatření, znalosti a 
informace potřebné k jejich plnění, včetně 
odborného poradenství souvisejícího 
s dotyčným závazkem a/nebo podmínění 
podpory v rámci tohoto opatření 
příslušným vzděláním.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období. Pro nové závazky přímo 
následující po závazcích uskutečněných 
v počátečním období mohou členské státy 
ve svých programech rozvoje venkova 
určit kratší období.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
agroenvironmentální-klimatické závazky. 
Jsou-li závazky součástí společných 
opatření, činí maximální výše 30 %.
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6a. V případě operací týkajících se 
ochrany životního prostředí mohou 
členské státy v řádně odůvodněných 
případech odchylně od odstavce 6 
poskytnout podporu jako paušální platbu 
nebo jednorázovou platbu na jednotku 
v souvislosti se závazky, že oblasti 
nebudou komerčně využívány. Tato 
podpora se vypočítá na základě dodatečně 
vynaložených nákladů a ušlého příjmu.

7. Je-li to nezbytné k zajištění účinného 
uplatňování tohoto opatření, mohou 
členské státy použít k výběru příjemců 
postup podle čl. 49 odst. 3.

7. Je-li to nezbytné k zajištění účinného 
uplatňování tohoto opatření, mohou 
členské státy použít k výběru příjemců 
postup podle čl. 49 odst. 3.

8. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

8. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

Podpora v rámci tohoto opatření nesmí být 
poskytnuta na závazky, na něž se vztahuje 
opatření týkající se ekologického 
zemědělství.

9. Podporu lze za účelem zachování 
genetických zdrojů v zemědělství 
poskytovat na operace, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 1 až 8.

9. Podporu lze za účelem zachování a 
udržitelného využívání a rozvoje 
genetických zdrojů v zemědělství 
poskytovat na operace, na něž se 
nevztahují ustanovení odstavců 1 až 8.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

10. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se ročního 
prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období operace, podmínek, jež 
se vztahují na závazky týkající se rozšíření 
či jiného způsobu chovu hospodářských 
zvířat, omezení průmyslových hnojiv, 
přípravků na ochranu rostlin či jiných 
vstupů, místních plemen, jejichž chov je 
ohrožen, nebo ochrany genetických zdrojů 
rostlin a rovněž vymezení způsobilých 
operací podle odstavce 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 43, 1352, 1362-1364
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Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 Článek 30
Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží k 
přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007.

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 
plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží 
k přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů.

2. Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných minimálních 
požadavků, jež se týkají používání 
průmyslových hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin, a dalších příslušných 
závazných požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy. Všechny 
tyto požadavky jsou určeny v programu.

Podpora se poskytuje pouze na závazky 
nad rámec příslušných závazných norem 
stanovených podle kapitoly I hlavy VI 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012, příslušných požadavků 
stanovených podle kapitoly 2 hlavy III 
nařízení (EU) č. přímé platby/2012,
příslušných minimálních požadavků, jež se 
týkají používání průmyslových hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, a dalších 
příslušných závazných požadavků 
stanovených vnitrostátními právními 
předpisy. Všechny tyto požadavky jsou 
určeny v programu. 

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li podpora poskytnuta na zachování 
ekologického zemědělství, mohou členské 
státy ve svých programech rozvoje 
venkova povolit roční prodloužení po 
uplynutí počátečního období.

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Aby podpořily přijetí tohoto opatření také 
po roce 2015, mohou členské státy zavést 
mechanismus s cílem podporovat 
zemědělce po roce 2020 prostřednictvím 
navazujícího opatření. Je-li podpora 
poskytnuta na zachování ekologického 
zemědělství, mohou členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova povolit roční 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 

4. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
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a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců, činí maximální výše 30 %.

a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. V případě potřeby 
mohou hradit rovněž transakční náklady až 
do výše 20 % prémie vyplacené na 
závazky. Jsou-li závazky přijaty skupinami 
zemědělců nebo skupinami jiných správců 
půdy, činí maximální výše 30 %.

5. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

5. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I.

5a. Členské státy ve svých programech 
rozvoje venkova stanoví způsob, jak toto 
opatření kombinovat s jinými opatřeními, 
zejména pak opatřeními uvedenými 
v článcích 17, 18, 28, 29, 31 a 36, s cílem 
rozšířit ekologické zemědělství a 
dosáhnout cílů v oblasti životního 
prostředí a venkovského hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1368, 1393, 1394, 
ENVI 104-107

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 Článek 31
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle 

rámcové směrnice o vodě
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle 

rámcové směrnice o vodě
1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy v 
důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES a 
2000/60/ES. 

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy v 
důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin1, směrnice Evropského 
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parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně 
žijících ptáků2 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky3. 

V případě požadavků trvalé povahy může 
mít podpora podobu jednorázové platby 
na hektar zemědělsky využité plochy nebo 
lesa, která zahrnuje úplnou kompenzaci. 
V takovém případě musí být závazky 
zapsány jako věcná břemena týkající se 
budoucího využití půdy a zaznamenány ve 
vnitrostátním katastru nemovitostí. V 
řádně odůvodněných případech může 
poskytnutá podpora vycházet z jiných 
jednotkových nákladů, než jsou 
jednotkové náklady na hektar, například z 
počtu kilometrů vodního toku.
Podpora může také zahrnovat hmotné 
nebo nehmotné neproduktivní investice, 
jichž je zapotřebí ke splnění požadavků 
spojených se směrnicemi 2009/147/ES, 
92/43/EHS a 2000/60/ES.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

2. Podpora se poskytuje zemědělcům a 
soukromým vlastníkům lesů respektive 
sdružením vlastníků lesů. V řádně 
odůvodněných případech může být 
poskytnuta rovněž dalším správcům půdy.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012.

3. Podpora pro zemědělce související se 
směrnicemi 92/43/EHS a 2009/147/ES se 
poskytuje pouze ve vztahu k 
znevýhodněním vyplývajícím z požadavků 
nad rámec dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle článku 94 a 
přílohy II nařízení Rady (EU) 
č. horizontální nařízení/2012 a příslušných 
požadavků stanovených podle kapitoly 2 
hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012. Pro případ, že tyto požadavky 
nejsou v dotčeném zemědělském podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic, lze 
v programu rozvoje venkova stanovit 
zvláštní ustanovení.

4. Podpora pro zemědělce související se 4. Podpora pro zemědělce související se 
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směrnicí 2000/60/ES se poskytuje pouze ve 
vztahu k zvláštním požadavkům, které: 

směrnicí 2000/60/ES se poskytuje pouze ve 
vztahu k zvláštním požadavkům, které: 

a) byly zavedeny směrnicí 2000/60/ES, 
jsou v souladu s programy opatření v rámci 
plánů povodí za účelem dosažení cílů 
uvedené směrnice v oblasti ochrany 
životního prostředí a jdou nad rámec 
opatření nezbytných k provádění ostatních 
právních předpisů Unie k ochraně vod;

a) byly zavedeny směrnicí 2000/60/ES, 
jsou v souladu s programy opatření v rámci 
plánů povodí za účelem dosažení cílů 
uvedené směrnice v oblasti ochrany 
životního prostředí a jdou nad rámec 
opatření nezbytných k provádění ostatních 
právních předpisů Unie k ochraně vod;

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

b) jdou nad rámec povinných požadavků 
na hospodaření a dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu podle kapitoly 1 
hlavy VI nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/2012 a povinností stanovených v 
kapitole 2 hlavy III nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012;

c) jdou nad rámec úrovně ochrany 
stanovené v právních předpisech Unie, 
která existovala v době přijetí směrnice 
2000/60/ES, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 9 
směrnice 2000/60/ES, a 

c) jdou nad rámec úrovně ochrany 
stanovené v právních předpisech Unie, 
která existovala v době přijetí směrnice 
2000/60/ES, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 9 
směrnice 2000/60/ES, a 

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření, jež 
mají za následek značné ušlé příjmy. 

d) ukládají významné změny způsobu 
využití půdy a/nebo významná omezení 
postupů zemědělského hospodaření, jež 
mají za následek značné ušlé příjmy. 

5. Požadavky uvedené v odstavcích 3 a 4 
jsou určeny v programu.

5. Požadavky uvedené v odstavcích 3 a 4 
jsou určeny v programu.

6. Pro platby jsou způsobilé tyto oblasti: 6. Pro platby jsou způsobilé tyto oblasti:

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě 
Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES;

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci sítě 
Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES;

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají k provádění článku 10 směrnice 
92/43/EHS. Tyto oblasti nesmí na jeden 
program rozvoje venkova překročit 5 % 
oblastí sítě Natura 2000, na které se 
vztahuje jeho územní působnost;

b) jiné vymezené chráněné přírodní oblasti 
s environmentálními omezeními platnými 
pro zemědělské činnosti nebo lesy, které 
přispívají ke zvýšení populací druhů 
uvedených v příloze IV směrnice 
92/43/EHS, k provádění článku 10 
směrnice 92/43/EHS a k ochraně všech 
druhů ptáků v souladu s článkem 1 
směrnice 2009/147/ES. Tyto oblasti nesmí 
na jeden program rozvoje venkova 
překročit 7 % oblastí sítě Natura 2000, na 
které se vztahuje jeho územní působnost;

c) zemědělské oblasti zahrnuté v plánech c) zemědělské a lesní oblasti zahrnuté v 
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povodí podle směrnice 2000/60/ES. plánech povodí podle směrnice 
2000/60/ES.

7. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I. 

7. Podpora je omezena maximálními 
částkami stanovenými v příloze I. 

Členské státy mohou v rámci svých plánů 
financování předkládat oddělené rozpočty 
pro platby pro zemědělské oblasti sítě 
Natura 2000, lesní oblasti sítě Natura 
2000 a platby podle rámcové směrnice o 
vodě.
–––––––––––––––
1Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. 
2Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7. 
3 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 44, 45, 1405-1410, 
1420, 1421

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 Článek 32
Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními
Platby pro oblasti s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními
1. Platby pro zemědělce v horských 
oblastech a jiných oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními se poskytují 
ročně na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za dodatečné náklady a ušlé 
příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

1. Platby pro zemědělce v horských 
oblastech a jiných oblastech s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními se poskytují 
ročně na hektar zemědělsky využité plochy 
s cílem poskytnout zemědělcům 
kompenzaci za dodatečné náklady a ušlé 
příjmy v souvislosti s omezeními 
zemědělské produkce v dotyčné oblasti. 

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

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

zajistí, aby se zabránilo nadměrné 
kompenzaci v důsledku kombinace tohoto 
opatření s jinými nástroji podpory 
členských států nebo Unie.
Při výpočtu dodatečných nákladů a ušlých 
příjmů mohou členské státy v řádně 
odůvodněných případech zaujmout 
odlišný přístup a přihlédnout k:
– situaci a cílům rozvoje dotčeného 
regionu;
– závažnosti jakéhokoli trvalého 
přírodního znevýhodnění, jež ovlivňuje 
zemědělskou činnost;
– typu produkce a případně hospodářské 
struktuře zemědělského podniku.

2. Platby se poskytují zemědělcům, kteří se 
zaváží provozovat zemědělskou činnost 
v oblastech určených podle článku 33.

2. Platby se poskytují zemědělcům, kteří se 
zaváží provozovat zemědělskou činnost 
v oblastech určených podle článku 33.

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

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

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy poskytovat jednotlivé platby 
převyšující maximální částku stanovenou 
v příloze I, pokud je tato maximální 
částka v průměru dodržována na úrovni 
programování.

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

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 46, 47, 1433, 1447, 
1448

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33 Článek 33
Vymezení oblastí s přírodními a jinými 

zvláštními omezeními
Vymezení oblastí s přírodními a jinými 

zvláštními omezeními
1. Členské státy na základě odstavců 2, 3 a 
4 určí oblasti způsobilé pro platby podle 
článku 32 v rámci těchto kategorií:

1. Členské státy na základě odstavců 2, 3 a 
4 určí oblasti způsobilé pro platby podle 
článku 32 v rámci těchto kategorií:

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

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

c) ostatní oblasti postižené zvláštními 
omezeními.

c) ostatní oblasti postižené zvláštními 
omezeními.

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

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

a) z důvodu velmi náročných klimatických 
podmínek daných nadmořskou výškou, v 

a) z důvodu velmi náročných klimatických 
podmínek daných nadmořskou výškou, v 
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jejichž důsledku je podstatně zkráceno 
vegetační období;

jejichž důsledku je podstatně zkráceno 
vegetační období;

b) v nižších nadmořských výškách 
z důvodu existence převážně velmi 
svažitých oblastí, ve kterých nelze využít 
mechanizace nebo které vyžadují použití 
velmi nákladného zvláštního vybavení, 
nebo z obou důvodů, pokud omezení 
vyplývající z každého faktoru zvlášť je sice 
méně závažné, ale jejich kombinací vzniká 
stejné omezení.

b) v nižších nadmořských výškách 
z důvodu existence převážně velmi 
svažitých oblastí, ve kterých nelze využít 
mechanizace nebo které vyžadují použití 
velmi nákladného zvláštního vybavení, 
nebo z obou důvodů, pokud omezení 
vyplývající z každého faktoru zvlášť jsou
sice méně závažná, ale jejich kombinací 
vzniká stejné omezení.

Za horské oblasti se považují rovněž 
oblasti severně od 62. rovnoběžky a určité 
přilehlé oblasti.

Za horské oblasti se považují rovněž 
oblasti severně od 62. rovnoběžky a určité 
přilehlé oblasti.

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

3. Členské státy určí jiné než horské 
oblasti s významnými přírodními 
omezeními jako způsobilé pro platby podle 
článku 32. Tyto oblasti se vyznačují 
významnými přírodními omezeními, 
zejména nízkou úrodností půdy nebo 
špatnými klimatickými podmínkami, a 
skutečností, že je důležité z hlediska 
hospodaření s půdou zachovat v nich 
extenzivní zemědělskou činnost.

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

Komise do 31. prosince 2014 předloží 
legislativní návrh závazných 
biofyzikálních kritérií a odpovídajících 
prahových hodnot, které mají být použity 
pro budoucí vymezení oblastí, a vhodných 
upřesňujících pravidel a přechodných 
opatření.

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

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

Oblasti postižené zvláštními omezeními 
zahrnují zemědělské oblasti, které jsou 
z hlediska podmínek ochrany přírody 

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

stejnorodé, a jejich celkový rozsah nesmí 
překročit 10 % rozlohy dotyčného 
členského státu. 

5. Členské státy ke svým programům 
rozvoje venkova připojí:

5. Členské státy ke svým programům 
rozvoje venkova připojí stávající nebo 
pozměněné vymezení podle odstavců 2, 3
a 4.

a) stávající nebo pozměněné vymezení 
podle odstavců 2 a 4;
b) nové vymezení oblastí uvedených v 
odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 50, 51, 1486, 1488, 
1491, 1494, 1496-1498, 1503, 1504, 1507, 1509, 1511-1513, 1517, 1519-1523, 1537, 1538, 
1540

Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 Článek 36
Spolupráce Spolupráce

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

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

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

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

b) vytváření uskupení a sítí; b) vytváření uskupení, sítí a koordinačních 
středisek;

c) zřizování a fungování operačních skupin 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti, jak je uvedeno 

c) zřizování a fungování operačních skupin 
v rámci EIP v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti, jak je uvedeno 
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v článku 62. v článku 62.
2. Spolupráce podle odstavce 1 se týká 
zejména:

2. Spolupráce podle odstavce 1 se týká 
zejména:

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

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

b) vývoje nových produktů, postupů, 
procesů a technologií v odvětvích 
zemědělství, potravinářství a lesnictví, 
včetně produktů, postupů, procesů a 
technologií přispívajících ke snížení 
objemu odpadu;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) koordinovaných přístupů k projektům v 
oblasti ochrany životního prostředí 
a stávajícím environmentálním postupům; 
včetně účinného hospodaření s vodou, 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
ochrany zemědělské krajiny;

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

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

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

i) provádění strategií místního rozvoje, 
které se zabývají jednou či více prioritami 
Unie v oblasti rozvoje venkova, ze strany 
jiných partnerství veřejného a soukromého 
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sektoru, než jsou vymezena v čl. 28 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012].

sektoru, než jsou vymezena v čl. 28 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012].

j) vypracovávání lesních hospodářských 
plánů nebo rovnocenných nástrojů.

j) vypracovávání lesních hospodářských 
plánů nebo rovnocenných nástrojů.

ja) rozvoje, jakož i uvádění služeb 
cestovního ruchu vztahujících se 
k venkovské turistice na trh;
jb) rozvoje projektů „sociálního 
zemědělství“.
2a. Při přidělování podpory lze 
upřednostnit spolupráci subjektů 
zahrnujících prvovýrobce.

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze nově vytvořeným 
uskupením a sítím a uskupením a sítím, 
jež zavádějí novou činnost.
Podpora pro operace podle odst. 2 písm. b) 
může být poskytnuta rovněž jednotlivým 
účastníkům, je-li tato možnost stanovena v 
programu rozvoje venkova. 

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

4. Musí být zajištěno šíření výsledků 
pilotních projektů a operací prováděných 
jednotlivými účastníky podle odst. 2 
písm. b).

4. Musí být zajištěno šíření výsledků 
pilotních projektů a operací prováděných 
jednotlivými účastníky podle odst. 2 
písm. b).

5. Pro podporu v rámci tohoto opatření 
jsou způsobilé tyto náklady související 
s formami spolupráce uvedenými v 
odstavci 1:

5. Pro podporu v rámci tohoto opatření 
jsou způsobilé tyto náklady související 
s formami spolupráce uvedenými v 
odstavci 1:

a) studie týkající se dotyčné oblasti, studie 
proveditelnosti a náklady na vypracování 
podnikatelského plánu nebo lesního 
hospodářského plánu či jeho ekvivalentu 
nebo jiné strategie místního rozvoje, než je 
uvedeno v článku 29 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012];

a) studie týkající se dotyčné oblasti, studie 
proveditelnosti a náklady na vypracování 
podnikatelského plánu nebo lesního 
hospodářského plánu či jeho ekvivalentu 
nebo jiné strategie místního rozvoje, než je 
uvedeno v článku 29 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012];

b) propagace dotyčné oblasti k zajištění 
proveditelnosti společného územního 
projektu. V případě uskupení se může 
propagace týkat rovněž organizace odborné 
přípravy, vytváření sítí členů a přijímání 
nových členů;

b) propagace dotyčné oblasti k zajištění 
proveditelnosti společného územního 
projektu. V případě uskupení se může 
propagace týkat rovněž organizace odborné 
přípravy, vytváření sítí členů a přijímání 
nových členů;

c) provozní náklady spolupráce; c) provozní náklady spolupráce;
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d) přímé náklady na konkrétní projekty 
spojené s prováděním podnikatelského 
plánu, jiné strategie místního rozvoje, než 
je uvedeno v článku 29 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012], nebo 
opatření zaměřeného na inovace;

d) přímé náklady na konkrétní projekty 
spojené s prováděním podnikatelského 
plánu, jiné strategie místního rozvoje, než 
je uvedeno v článku 29 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012], nebo 
opatření zaměřeného na inovace;

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

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

7. Pro podporu je způsobilá rovněž 
spolupráce mezi subjekty nacházejícími se 
v různých regionech či členských státech.

7. Pro podporu je způsobilá rovněž 
spolupráce mezi subjekty nacházejícími se 
v různých regionech či členských státech.

8. Podpora je omezena na dobu nejvýše 
sedmi let s výjimkou společných 
environmentálních opatření v řádně 
odůvodněných případech.

8. Podpora je omezena na dobu nejvýše 
sedmi let s výjimkou společných 
environmentálních opatření v řádně 
odůvodněných případech.

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

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

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 52-56, 1552, 1556, 
1560-1565, 1580, 1584, 1585, 1587

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 Článek 37
Řízení rizik Řízení rizik

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:

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

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

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

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

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

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

2. Pro účely odst. 1 písm. b) a c) se 
„vzájemným fondem“ rozumí režim 
akreditovaný členským státem v souladu s 
vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se poskytuje 
těm zemědělcům, kteří byli postiženi 

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

hospodářskými ztrátami způsobenými 
vypuknutím choroby zvířat nebo choroby 
rostlin, škodlivými organismy, ekologickou 
katastrofou nebo nepříznivými 
klimatickými jevy nebo u nichž došlo k 
výraznému poklesu jejich příjmů.

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

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

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

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

Komise provede přezkum v polovině 
období, který se zaměří na provádění 
opatření k řízení rizik, a následně předloží 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
V případě potřeby doplní tuto zprávu 
vhodnými legislativními návrhy, jak
zlepšit provádění opatření k řízení rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 57, 1600, 1601

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 Článek 38
Pojištění úrody, hospodářských zvířat a 

plodin
Pojištění úrody, hospodářských zvířat a 

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

poskytuje pouze na pojistné smlouvy, které 
zahrnují ztráty způsobené nepříznivým 
klimatickým jevem nebo chorobou zvířat či 
chorobou rostlin nebo napadením škůdci, 
nebo na opatření přijaté v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES na eradikaci nebo 
zastavení choroby rostlin nebo škůdce, 
které vedou ke snížení roční produkce o
více než 30 % ve srovnání s průměrnou 
roční produkcí zemědělce. Tato průměrná 
roční produkce se vypočítá na základě 
údajů za předcházející tři roky nebo za 
předcházejících pět let s vyloučením 
nejvyšší a nejnižší hodnoty nebo v řádně 
odůvodněných výjimečných případech na 
základě údajů za určitý rok v 
předcházejících pěti letech.

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

2. Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.

2. Výskyt nepříznivého klimatického jevu 
nebo choroby zvířat či choroby rostlin 
nebo napadení škůdci musí být úředně 
uznán příslušným orgánem dotyčného 
členského státu.

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

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

3. Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1 
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.

3. Pojistné plnění představuje kompenzaci 
maximálně za celkové náklady spojené 
s nahrazením ztrát podle čl. 37 odst. 1
písm. a) a nevyžaduje ani neurčuje druh 
nebo množství budoucí produkce.

Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 

Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na které lze poskytnout 
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podporu, použitím příslušných stropů. podporu, použitím příslušných stropů.
4. Podpora je omezena maximální mírou 
stanovenou v příloze I.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 58-60, 1607, 1610, 
1614, 1616, 1623

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 Článek 39
Vzájemné fondy pro nákazy zvířat a 

choroby rostlin a ekologické katastrofy
Vzájemné fondy pro nákazy zvířat a 

choroby rostlin, škodlivé organismy a 
ekologické katastrofy a nepříznivé 

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

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

a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy;

a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;

b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;

c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy. 

c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy. 

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

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

Zemědělci mají nárok na kompenzaci 
pouze tehdy, pokud přijali všechna 
nezbytná preventivní opatření, aby zvýšili 
odolnost svého zemědělského podniku 
vůči zhoršování životního prostředí, 
nákazám zvířat a chorobám rostlin, 
škodlivým organismům a jevům spojeným 
se změnou klimatu.
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3. Finanční příspěvky uvedené v čl. 37 
odst. 1 písm. b) se mohou vztahovat pouze 
na:

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

a) správní náklady na zřízení vzájemného 
fondu rozložené na maximálně tři roky, 
které se postupně snižují;

a) správní náklady na zřízení vzájemného 
fondu rozložené na maximálně tři roky, 
které se postupně snižují;

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

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

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

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

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

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

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

Členské státy mohou omezit náklady, které 
jsou způsobilé pro podporu, použitím:

Členské státy mohou omezit náklady, které 
jsou způsobilé pro podporu, použitím:

a) stropů pro každý fond; a) stropů pro každý fond;

b) přiměřených stropů na jednotku. b) přiměřených stropů na jednotku.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 61, 1636, 1637, 
1639, 1652

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 Článek 40
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Nástroj k stabilizaci příjmu Nástroj k stabilizaci příjmu
1. Podporu podle čl. 37 odst. 1 písm. c) lze 
poskytnout pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
jednotlivého zemědělce v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletý průměr 
stanovený na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty. Pro účely čl. 37 odst. 1 
písm. c) se příjmem rozumí součet výnosů, 
které zemědělec získá na trhu, včetně 
jakékoli formy veřejné podpory, po 
odečtení nákladů na vstupy. Platby 
vyplacené zemědělcům vzájemným 
fondem kompenzují nejvýše 70 % ušlého 
příjmu.

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

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

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

a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy;

a) být akreditován příslušným orgánem v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy;

b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;

b) mít transparentní politiku, pokud jde o 
platby do fondu a výběry z fondu;

c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení 
odpovědnosti za vzniklé dluhy. 

c) mít jednoznačná pravidla pro přidělení
odpovědnosti za vzniklé dluhy. 

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

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

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

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

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 62, 1690, 1712

Návrh nařízení
Článek 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46 Článek 46
Investice Investice

1. Aby byly investiční operace způsobilé 
pro podporu z EZFRV, musí jim 
předcházet posouzení očekávaného vlivu 
na životní prostředí v souladu s právními 
předpisy vztahujícími se na tento druh 
investic, budou-li mít investice 
pravděpodobně negativní dopady na 
životní prostředí.

1. Členské státy mohou způsobilost 
investičních opatření podmínit 
předchozím posouzením očekávaného 
vlivu na životní prostředí v souladu 
s právními předpisy členských států a 
Unie vztahujícími se na tento druh investic. 
Členské státy mohou upřednostnit 
investice, které 
a) podstatně zlepšují vliv činností 
zemědělských podniků na životní prostředí 
a klima a dobré životní podmínky zvířat;
b) napomáhají diverzifikaci zdrojů příjmů 
zemědělců; nebo které 
c) tvoří společné činnosti.

2. Způsobilé výdaje jsou omezeny na: 2. Způsobilé výdaje jsou omezeny na:
a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku;

a) výstavbu, pořízení, včetně pronájmu, 
nebo vylepšení nemovitého majetku;

b) nákup, včetně nákupu na leasing, 
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva;

b) nákup, včetně nákupu na leasing, 
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva;

c) obecné náklady spojené s výdaji podle 
písmen a) a b), jako jsou poplatky za 
architekty, inženýry a konzultace, studie 
proveditelnosti, získání patentových práv 
nebo licencí.

c) obecné náklady spojené s výdaji podle 
písmen a) a b), jako jsou poplatky za 
architekty, inženýry a konzultace, 
poradenství v otázkách hospodářské 
činnosti a udržitelnosti v oblasti životního 
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prostředí, jakož i studie proveditelnosti, 
získání patentových práv nebo licencí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 25 %. Odchylně mohou být v 
členských státech, které k Unii přistoupily 
od roku 2004, považovány za způsobilé 
výdaje investice do nových zavlažovacích 
zařízení, pokud ekologická analýza 
poskytne důkazy, že dotyčné investice jsou 
udržitelné a nemají nepříznivý vliv na 
životní prostředí.

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují nové investice, včetně 
investic do modernizace stávajících 
systémů pro účinnější využívání vody a 
zlepšení energetické účinnosti. Tyto 
investice musí být v případě oblastí, pro 
něž byly na základě směrnice 2000/60/ES 
vypracovány plány povodí spolu se 
souvisejícími prováděcími programy, v 
souladu s cíli těchto plánů v oblasti 
ochrany životního prostředí.

4. V případě zemědělských investic není 
nákup zemědělských výrobních práv, 
platebních nároků, zvířat, jednoletých 
rostlin a jejich vysazování způsobilým pro 
investiční podporu. V případech obnovy 
potenciálu zemědělské produkce 
poškozeného přírodními katastrofami podle 
čl. 19 odst. 1 písm. b) však mohou být 
výdaje na nákup zvířat způsobilým 
výdajem.

4. V případě zemědělských investic není 
nákup zemědělských výrobních práv, 
platebních nároků, zvířat, jednoletých 
rostlin a jejich vysazování způsobilým pro 
investiční podporu. V případech obnovy 
potenciálu zemědělské produkce 
poškozeného přírodními katastrofami podle 
čl. 19 odst. 1 písm. b) však mohou být 
výdaje na nákup zvířat způsobilým 
výdajem.

5. Příjemci podpory související s 
investicemi mohou příslušné platební 
agentury požádat o vyplacení zálohy do 
výše 50 % veřejné podpory související s 
investicemi, je-li tato možnost obsažena v 
programu rozvoje venkova.

5. Příjemci podpory související s 
investicemi mohou příslušné platební 
agentury požádat o vyplacení zálohy do 
výše 50 % veřejné podpory související s 
investicemi, je-li tato možnost obsažena v 
programu rozvoje venkova.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 90 týkajících se podmínek, za 
nichž lze ostatní náklady spojené s 
leasingovými smlouvami, použitým 
zařízením a jednoduchými investicemi na 
obnovu považovat za způsobilé výdaje.

6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90 týkajících se podmínek, za nichž lze 
ostatní náklady spojené s leasingovými 
smlouvami, použitým zařízením a 
jednoduchými investicemi na obnovu 
považovat za způsobilé výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1849-1853, 1858-
1862, 1864-1867, 1875-1878
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Návrh nařízení
Článek 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61 Článek 61
Cíle Cíle

1. EIP v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti:

1. EIP v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti:

a) podporuje zemědělství, které účinně 
využívá zdroje, je produktivní a s nízkými 
emisemi, šetrné a odolné vůči klimatu, a 
které funguje v souladu se základními 
přírodními zdroji, na nichž závisí 
zemědělské hospodaření;

a) podporuje zemědělství a lesnictví, které 
účinně využívají zdroje, jsou produktivní a 
konkurenceschopné s nízkými emisemi, 
šetrné ke klimatu a odolné vůči změně
klimatu, a které fungují v souladu se 
základními přírodními zdroji, na nichž 
závisí zemědělské a lesnické hospodaření;

b) pomáhá zajistit stálé dodávky potravin, 
krmiv a biomateriálů, a to stávajících i
nových;

b) pomáhá udržitelně zvyšovat 
produktivitu evropského zemědělství a
zajistit stálé dodávky potravin, krmiv a 
biomateriálů, a to stávajících i nových;

c) zlepšuje procesy k zachování životního 
prostředí, přizpůsobování se změně klimatu 
a zmírňování této změny;

c) zlepšuje procesy k zachování životního 
prostředí, podpoře systémů ekologické 
zemědělské výroby, přizpůsobování se 
změně klimatu a zmírňování této změny; a

d) buduje mosty mezi poznatky špičkového 
výzkumu a špičkovými technologiemi a 
zemědělci, podniky a poradenskými 
službami.

d) buduje mosty mezi poznatky špičkového 
výzkumu a špičkovými technologiemi a 
zemědělci, správci lesů, venkovskými 
komunitami, podniky, nevládními 
organizacemi a poradenskými službami.

2. EIP v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti usiluje o dosažení těchto cílů:

2. EIP v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti usiluje o dosažení těchto cílů:

a) vytvářením přidané hodnoty lepším 
propojováním výzkumu a zemědělské 
praxe a vybízením k širšímu využívání
dostupných inovativních opatření;

a) vytvářením přidané hodnoty lepším 
propojováním výzkumu a zemědělské 
praxe a vybízením k širšímu využívání 
dostupných inovativních opatření 
prostřednictvím participativního přístupu 
zúčastněných stran;

b) podporou rychlejšího a širšího zavádění 
inovativních řešení do praxe  a

b) podporou rychlejšího a širšího zavádění 
inovativních řešení do praxe; 

c) informováním vědecké obce o potřebách 
zemědělské praxe v oblasti výzkumu.

c) informováním vědecké obce o potřebách 
zemědělské praxe v oblasti výzkumu; a

ca) označením regulačních zábran, které 
tvoří překážky pro inovace a investice v 
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oblasti výzkumu a rozvoje v souladu se 
zásadami, jež stanovila Komise ve svém 
sdělení o zlepšení právní úpravy v oblasti 
růstu a pracovních míst v Evropské unii1

a sdělení o inteligentní regulaci 
v Evropské unii2;

3. EZFRV přispívá k cílům EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
prostřednictvím podpory v souladu s 
článkem 36 poskytované operačním 
skupinám v rámci EIP podle článku 62 a 
síti EIP podle článku 53.

3. EZFRV přispívá k cílům EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
prostřednictvím podpory v souladu s 
článkem 36 poskytované operačním 
skupinám v rámci EIP podle článku 62 a 
síti EIP podle článku 53.

–––––––––––––––––
1 COM(2005)0097.
2 COM(2010)0543.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1887, 1888

Návrh nařízení
Článek 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 62 Článek 62
Operační skupiny Operační skupiny

1. Operační skupiny EIP jsou součástí EIP 
v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti. Zřizují je zúčastněné 
subjekty, jako jsou zemědělci, výzkumní 
pracovníci, poradci a podniky působící v 
zemědělství a potravinářství.

1. Operační skupiny EIP jsou součástí EIP 
v oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti. Zřizují je zúčastněné 
subjekty, jako jsou zemědělci, výzkumní 
pracovníci, poradci a podniky působící v 
zemědělství a potravinářství. O vytváření 
operačních skupin se bude rozhodovat po 
vzájemné dohodě zúčastněných stran 
zastupujících široké spektrum zájmů 
napříč oblastmi zemědělství a rozvoje 
venkova a výzkumu. Operační skupiny 
nevytváří jednotlivé zúčastněné strany či 
skupina zúčastněných stran zastupujících 
pouze jeden typ zájmů. Operační skupiny 
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mohou fungovat v rámci členského státu 
a mohou mít členy ve více než jednom 
členském státě a ve třetích zemích.

2. Operační skupiny EIP stanoví vnitřní 
postupy, které zajišťují transparentnost 
jejich činnosti a předcházejí střetu zájmů. 

2. Operační skupiny EIP stanoví vnitřní 
postupy, které zajišťují transparentnost 
jejich činnosti a předcházejí střetu zájmů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1899

Návrh nařízení
Článek 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 63 Článek 63
Úkoly operačních skupin Úkoly operačních skupin

1. Operační skupiny EIP vypracují plán, 
který obsahuje:

1. Operační skupiny EIP vypracují plán, 
který obsahuje:

a) popis inovativního projektu, jenž má být 
vypracován, ověřen, upraven nebo 
proveden;

a) popis inovativního projektu, jenž má být 
vypracován, ověřen, upraven nebo 
proveden;

b) popis očekávaných výsledků a přispění 
k cíli EIP spočívajícímu v zvýšení 
produktivity a zlepšení udržitelného řízení 
zdrojů.

b) popis očekávaných výsledků a přispění 
k cíli EIP spočívajícímu v zvýšení 
produktivity a zlepšení udržitelného řízení 
zdrojů.

2. Při provádění inovativních projektů 
operační skupiny:

2. Při provádění inovativních projektů 
operační skupiny:

a) rozhodují o vypracování a provádění 
inovativních akcí  a

a) rozhodují o vypracování a provádění 
inovativních akcí  a

b) provádějí inovativní akce 
prostřednictvím opatření financovaných z 
programů rozvoje venkova.

b) provádějí inovativní akce 
prostřednictvím opatření financovaných z 
programů rozvoje venkova nebo programu 
Horizont 2020 a dalších výzkumných 
programů Unie, čímž zemědělcům 
usnadňují využívání výsledků výzkumu v 
praxi.

3. Operační skupiny šíří výsledky svého 
projektu, zejména prostřednictvím sítě EIP.

3. Operační skupiny šíří výsledky svého 
projektu, zejména prostřednictvím sítě EIP.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 63-65, 72, 1920, 
1906, 1907, 1910-1914

Návrh nařízení
Článek 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 64 Článek 64
Zdroje a jejich rozdělování Zdroje a jejich rozdělování

1. Celkovou částku podpory Unie pro 
rozvoj venkova podle tohoto nařízení na 
období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 a její roční rozdělení, 
jakož i minimální částku určenou na méně 
rozvinuté regiony stanoví Evropský 
parlament a Rada na návrh Komise v 
souladu s víceletým finančním rámcem na 
období let 2014 až 2020 a 
interinstitucionální dohodou o spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení pro stejné období.

1. Celkovou částku podpory Unie pro 
rozvoj venkova podle tohoto nařízení na 
období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 a její roční rozdělení, 
jakož i minimální částku určenou na méně 
rozvinuté regiony stanoví Evropský 
parlament a Rada na návrh Komise v 
souladu s víceletým finančním rámcem na 
období let 2014 až 2020 a 
interinstitucionální dohodou o spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a o řádném 
finančním řízení pro stejné období.

2. 0,25 % prostředků uvedených v 
odstavci 1 se použije na technickou pomoc 
Komisi podle čl. 51 odst. 1.

2. 0,25 % prostředků uvedených v 
odstavci 1 se použije na technickou pomoc 
Komisi podle čl. 51 odst. 1.

3. Pro účely programování a následného 
začlenění do souhrnného rozpočtu Unie 
jsou částky uvedené v odstavci 1 
indexovány sazbou 2 % ročně.

3. Pro účely programování a následného 
začlenění do souhrnného rozpočtu Unie 
jsou částky uvedené v odstavci 1 
indexovány sazbou 2 % ročně.

4. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu připraví roční rozpis částek 
uvedených v odstavci 1 podle jednotlivých 
členských států po odečtení částky uvedené 
v odstavci 2 a s přihlédnutím k převodu 
prostředků podle čl. 14 odst. 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012. Při provádění 
ročního rozpisu Komise zohlední:

4. Roční rozpis částek uvedených v 
odstavci 1 podle jednotlivých členských 
států po odečtení částky uvedené 
v odstavci 2 a s přihlédnutím k převodu 
prostředků podle čl. 14 odst. 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012 je uveden 
v příloze Ia.

a) objektivní kritéria související s cíli 
uvedenými v článku 4 a
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b) dosavadní výsledky.
4a. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
90, v nichž v případě potřeby upraví 
přílohu Ia tak, aby zahrnovala finanční 
prostředky převedené do EZFRV podle čl. 
7 odst. 2 a článku 14 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012.

5. Kromě částek uvedených v odstavci 4 
zahrne prováděcí akt uvedený v témže 
odstavci rovněž finanční prostředky 
převedené do EZFRV při použití čl. 7 
odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 
č. přímé platby/2012 a finanční prostředky 
převedené do EZFRV při použití článků 
10b a 136 nařízení Rady (ES) č. 73/2009* 
pro kalendářní rok 2013.
6. Pro účely přidělení výkonnostní rezervy 
uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 
[společný strategický rámec/2012] se k 
částkám uvedeným v článku 18 nařízení 
(EU) č. [společný strategický rámec/2012] 
připočtou dostupné účelově vázané příjmy 
vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV. Přidělí se členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
částky podpory z EZFRV.

6. Dostupné účelově vázané příjmy 
vybrané v souladu s článkem 45 nařízení 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 pro 
EZFRV se přidělí členským státům 
poměrným dílem k jejich podílu celkové 
částky podpory z EZFRV.

(Čl. 64 odst. 5 byl do znění navrženého Komisí převzat z textu COM(2012)0553).)

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 66-69, 1960, 1961, 
1963, 1964, 1904, 1979, 1980, 1987

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65 Článek 65
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Příspěvky z fondu Příspěvky z fondu
1. V rozhodnutí, kterým se schvaluje 
program rozvoje venkova, je stanoven 
maximální přípěvek z EZFRV pro daný 
program. V rozhodnutí jsou v případě 
potřeby jednoznačně stanoveny prostředky 
přidělené méně rozvinutým regionům.

1. V rozhodnutí, kterým se schvaluje 
program rozvoje venkova, je stanoven 
maximální přípěvek z EZFRV pro daný 
program. V rozhodnutí jsou v případě 
potřeby jednoznačně stanoveny prostředky 
přidělené méně rozvinutým regionům.

2. Příspěvek z EZFRV se vypočítává na 
základě částky způsobilých veřejných 
výdajů.

2. Příspěvek z EZFRV se vypočítává na 
základě částky způsobilých veřejných 
výdajů.

3. V programech rozvoje venkova je 
stanovena jednotná sazba příspěvku z 
EZFRV, která se vztahuje na všechna 
opatření. Pro méně rozvinuté regiony, 
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se případně stanoví zvláštní 
sazba příspěvku z EZFRV. Maximální 
sazba příspěvku z EZFRV činí:

3. V programech rozvoje venkova je 
stanovena jednotná sazba příspěvku z 
EZFRV, která se vztahuje na všechna 
opatření. Pro méně rozvinuté regiony, 
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se případně stanoví zvláštní 
sazba příspěvku z EZFRV. Maximální 
sazba příspěvku z EZFRV činí:

a) 85 % způsobilých veřejných výdajů v 
méně rozvinutých regionech, 
nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři ve smyslu 
nařízení (EHS) č. 2019/93;

a) 85 % způsobilých veřejných výdajů v 
méně rozvinutých regionech, 
nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři ve smyslu 
nařízení (EHS) č. 2019/93;

b) 50 % způsobilých veřejných výdajů v 
ostatních regionech.

b) 50 % způsobilých veřejných výdajů v 
ostatních regionech.

Maximální sazba příspěvku z EZFRV činí 
20 %.

Maximální sazba příspěvku z EZFRV činí 
20 %.

4. Odchylně od odstavce 3 činí maximální 
příspěvek z EZFRV:

4. Odchylně od odstavce 3 činí maximální 
příspěvek z EZFRV:

a) 80 % u opatření uvedených v 
článcích 15, 28 a 36, u místního rozvoje 
v rámci iniciativy LEADER uvedeného v 
článku 28 nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] a u operací podle 
čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu i). V případě 
programů pro méně rozvinuté regiony, 
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se může zvýšit na 90 %;

a) 80 % u opatření uvedených v 
článcích 15, 28 a 36, u místního rozvoje 
v rámci iniciativy LEADER uvedeného v 
článku 28 nařízení (EU) č. [společný 
strategický rámec/2012] a u operací podle 
čl. 20 odst. 1 písm. a) bodu i). V případě 
programů pro méně rozvinuté regiony, 
nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v 
Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) 
č. 2019/93 se může zvýšit na 90 %;

b) 100 % u operací financovaných podle 
článku 66.

b) 100 % u operací financovaných podle 
článku 66.
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c) 55 % u agroenvironmentálních-
klimatických opatřeních uvedených v
článku 29. V případě programů pro méně 
rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony 
a menší ostrovy v Egejském moři ve 
smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 jej lze 
zvýšit na 90 %.
Odchylně od odst. 3 písm. b) mohou 
členské státy zvýšit maximální příspěvek 
z EZFRV na opatření v rámci programů 
prováděných v přechodových regionech, 
které jsou definovány v čl. 82 odst. 2 
nařízení (o společných ustanoveních), u 
nichž se využívá přístup založený na 
financování z více fondů, aby zajistily 
soudržnost s výší spolufinancování, jež je 
pro přechodové regiony stanovena v 
jiných fondech SSR.
Odchylně od odstavce 3 se na finanční 
prostředky převedené do EZFRV na 
základě článku 14 nařízení (EU) č. přímé 
platby/2012 může vztahovat 95% sazba 
příspěvku z EZFRV, pokud členský stát 
splní jednu z následujících podmínek:
i) je mu poskytnuta finanční pomoc Unie 
podle nařízení Rady (EU) č. 407/2010 ze 
dne 11. května 2010 o zavedení 
evropského mechanismu finanční 
stabilizace1;
ii) je mu poskytnuta střednědobá finanční 
pomoc v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým 
se zavádí systém střednědobé finanční 
pomoci platebním bilancím členských 
států2; nebo
iii) je mu poskytnuta finanční pomoc v 
podobě půjčky v rámci Evropského 
mechanismu stability v souladu se 
Smlouvou o založení Evropského 
mechanismu stability.
4a. Finanční prostředky vyplývající 
z uplatnění čl. 14 odst. 1a nařízení (EU) 
č. přímé platby/2012 jsou vyhrazeny na 
opatření podle článku 29.

5. Nejméně 5 %, a v případě Chorvatska 5. Nejméně 5 %, a v případě Chorvatska 
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2,5 %, celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER.

2,5 %, celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER.

5a. Nejméně 25 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno na opatření podle článků 29 a 
30.

6. Výdaje spolufinancované z EZFRV 
nesmí být současně spolufinancovány 
formou příspěvků ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti nebo jiného finančního 
nástroje Unie.

6. Výdaje spolufinancované z EZFRV 
nesmí být současně spolufinancovány 
formou příspěvků ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti nebo jiného finančního 
nástroje Unie. Toto ustanovení neomezuje 
ani nevylučuje programování, které 
jednotným a uceleným způsobem 
kombinuje podporu z různých fondů SSR, 
což může být nutným předpokladem pro 
dosažení tematických cílů stanovených 
v článku 9 nařízení [SSR/2012].
6a. Příspěvky členských států na způsobilé 
veřejné výdaje lze nahradit soukromými 
příspěvky pro nekomerční účely.

7. Veřejné výdaje na podporu podniků 
musí být v souladu s omezeními výše 
podpory stanovenými pro státní podporu, 
pokud toto nařízení nestanoví jinak.

7. Veřejné výdaje na podporu podniků 
musí být v souladu s omezeními výše 
podpory stanovenými pro státní podporu, 
pokud toto nařízení nestanoví jinak.

__________________
1 Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.

(Čl. 65 odst. 5 byl do znění navrženého Komisí převzat z textu COM(2012)0553).)

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Příloha I a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
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PŘÍLOHA Ia
Vnitrostátní finanční rámce uvedené v článku 64

(v milionech EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgie 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838 73 838

Bulharsko 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215 400 215
Česká 
republika 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820 432 820

Dánsko 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536 87 536

Německo 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922 1 355 922

Estonsko 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623 109 623

Irsko 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842 377 842

Řecko 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667 595 667

Španělsko 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781 1 219 781

Francie 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806 1 148 806

Itálie 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055 1 361 055

Kypr 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926 24 926

Lotyšsko 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703 159 703

Litva 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461 267 461

Lucembursko 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383 14 383

Maďarsko 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679 584 679

Malta 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762 11 762

Nizozemsko 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850 89 850

Rakousko 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744 609 744

Polsko 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504 2 029 504

Portugalsko 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811 614 811

Rumunsko 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645 1 435 645

Slovinsko 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743 138 743

Slovensko 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467 302 467

Finsko 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416 326 416

Švédsko 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736 291 736
Spojené 
království 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465 362 465

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh
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Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie v 
oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie v 
oblasti rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž 
vnitrostátní program pro provádění 
zvláštních opatření na vnitrostátní úrovni 
nebo celostátní rámec v zájmu usnadnění 
koordinace mezi regiony při řešení 
celostátních úkolů.
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Pozměňovací návrh 36
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy x

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů a 
malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů a 
malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení o 
minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze I 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/20122. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce. Poradenství se může 

(16) Poradenské služby pro zemědělství 
pomáhají zemědělcům, vlastníkům lesů a 
malým a středním podnikům ve 
venkovských oblastech zlepšit udržitelné 
řízení a celkovou výkonnost jejich podniku 
nebo podnikatelské činnosti. Je proto třeba 
vybízet k zřizování těchto služeb i jejich 
využívání zemědělci, vlastníky lesů a 
malými a středními podniky. V zájmu 
zvýšení kvality a účinnosti nabízeného 
poradenství je nutno přijmout ustanovení o 
minimálních kvalifikacích a pravidelné 
odborné přípravě poradců. Poradenské 
služby pro zemědělství stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. horizontální nařízení/2012 ze dne 
[…], by měly zemědělcům pomoci 
posoudit výkonnost jejich zemědělských 
podniků a určit potřebná zlepšení, pokud 
jde o povinné požadavky na hospodaření, 
dobrý zemědělský a environmentální stav, 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. přímé platby/2012 ze dne […], 
požadavky nebo opatření související se 
zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně, 
biologickou rozmanitost, ochranu vod, 
hlášení chorob zvířat a inovace, 
přinejmenším jak je stanoveno v příloze I 
nařízení (EU) č. horizontální 
nařízení/20122. Poradenství by mělo 
případně zahrnovat rovněž normy 
bezpečnosti práce nebo bezpečnosti v 
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týkat taktéž záležitostí souvisejících s 
hospodářským, zemědělským a 
environmentálním profilem podniku. 
Řídicí a pomocné služby pro zemědělství 
by měly zemědělcům pomoci zlepšit a 
usnadnit řízení jejich podniků.

zemědělství. Poradenství se může týkat 
taktéž podpory mladých zemědělců při 
zakládání podniků, udržitelného rozvoje 
hospodářských činností zemědělského 
podniku, záležitostí místního zpracování a 
uvádění produktů na místní trhy
souvisejících s hospodářským, 
zemědělským a environmentálním profilem 
podniku. Řídicí a pomocné služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům pomoci 
zlepšit a usnadnit řízení jejich podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Luis Manuel Capoulas Santos
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy x

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Seskupení producentů pomáhají 
zemědělcům společně čelit problémům 
způsobeným silnější hospodářskou soutěží 
a konsolidací navazujících trhů ve vztahu 
k uvádění jejich produktů na trh, včetně 
místních trhů. Je proto třeba podporovat 
zřizování seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání 
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let. 

(27) Seskupení a organizace producentů 
pomáhají zemědělcům společně čelit 
problémům způsobeným silnější 
hospodářskou soutěží a konsolidací 
navazujících trhů ve vztahu k uvádění 
jejich produktů na trh, včetně místních 
trhů. Je proto třeba podporovat zřizování a 
rozvoj seskupení producentů. Aby bylo 
zajištěno co nejlepší využití omezených 
finančních zdrojů, měla by podporu 
využívat pouze seskupení producentů, 
která jsou způsobilá jako malé a střední 
podniky. K zajištění toho, že se seskupení 
producentů stane životaschopným 
subjektem, by jako podmínka pro uznání 
seskupení producentů ze strany členských 
států měl být předložen podnikatelský plán. 
Aby se zamezilo poskytování provozní 
podpory a zachovala motivační úloha 
podpory, měla by být maximální doba 
jejího poskytování omezena na pět let. 

Or. en
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