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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví zvláštní opatření v 
oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie
(KOM(2010)0498 – C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0498),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0284/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. února 
20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
První právní východisko

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec a čl. 43 odst. 2 a článek 349
této smlouvy,

                                               
1 Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 33.
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Or. es

Odůvodnění

Článek 349 Smlouvy je jediným článkem, který stanoví zvláštní režim pro nejvzdálenější 
regiony. Jediný odkaz na články SZP nezaručuje zvláštní režim pro tyto regiony, jejichž 
hospodářský a sociální rozvoj je vážně ohrožen jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou 
rozlohou, reliéfem, složitým podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství 
produktů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zachování cílů tohoto 
nařízení musí Komise vypracovat 
posouzení dopadu pokaždé, když bude 
vyjednávat o mezinárodních obchodních 
dohodách, které by mohly představovat 
hrozbu pro odvětví podporovaná 
programem POSEI. 

Or. es

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zaručilo zásobování 
nejvzdálenějších oblastí základními 
zemědělskými produkty a aby se zmírnily 
vícenáklady způsobené odlehlostí těchto 
regionů, je třeba zavést zvláštní zásobovací 
režim. Mimořádná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů opravdu působí v 
této oblasti zvýšení přepravních nákladů 
při zásobování základními produkty 
určenými k lidské spotřebě, ke zpracování 
nebo jako zemědělské vstupy. Jiné 
objektivní skutečnosti související s jejich 

(6) Aby se zaručilo zásobování 
nejvzdálenějších oblastí základními 
zemědělskými produkty a aby byly sníženy 
dodatečné náklady způsobené odlehlostí 
těchto regionů, je třeba zavést zvláštní 
zásobovací režim. Mimořádná zeměpisná 
poloha nejvzdálenějších regionů opravdu 
působí v této oblasti zvýšení přepravních 
nákladů při zásobování základními 
produkty určenými k lidské spotřebě, ke 
zpracování nebo jako zemědělské vstupy. 
Jiné objektivní skutečnosti související 
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odlehlou polohou, zejména ostrovní 
povaha a malé rozlohy zemědělské plochy, 
působí navíc hospodářským subjektům a 
producentům v nejvzdálenějších regionech 
další obtíže, které jejich činnost těžce 
poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit 
snížením cen uvedených základních 
produktů.

s jejich odlehlou polohou, zejména 
ostrovní povaha a malé rozlohy 
zemědělské plochy, působí navíc 
hospodářským subjektům a producentům v 
nejvzdálenějších regionech další obtíže, 
které jejich činnost těžce poškozují. Tyto 
nevýhody lze zmírnit snížením cen 
uvedených základních produktů. Zvláštní 
režim zásobování by nicméně neměl 
v žádném případě poškozovat místní 
produkci a její rozvoj.

Or. es

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny a 
zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, přitom však zachovat 
konkurenceschopnost produktů Unie, je 
třeba poskytnout podporu na dodávky 
produktů pocházejících z Unie do 
nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by 
měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na 
dopravu do nejvzdálenějších regionů a 
vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li o 
zemědělské vstupy nebo o produkty určené 
ke zpracování, k dalším vícenákladům 
souvisejícím se vzdálenou polohou, 
zejména s ostrovní povahou a malou 
rozlohou.

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny a 
zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich  
vzdálené polohy, je třeba poskytnout 
podporu na dodávky produktů 
pocházejících z Unie do nejvzdálenějších 
regionů. Tato podpora by měla přihlížet ke 
zvýšeným nákladům na dopravu do 
nejvzdálenějších regionů a vývozním 
cenám do třetích zemí, a jde-li o 
zemědělské vstupy nebo o produkty určené
ke zpracování, k dalším vícenákladům 
souvisejícím se vzdálenou polohou, 
zejména s ostrovní povahou a malou 
rozlohou.

Or. es
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8 a) Podpora tradičních odvětví je o to 
nezbytnější, že umožňuje udržet jejich 
konkurenceschopnost na evropském trhu 
v konkurenčním boji s produkcí ze třetích 
zemí a že před nedávnem byly se zeměmi 
Latinské Ameriky a v rámci Světové 
obchodní organizace podepsány obchodní 
dohody, které způsobí těmto odvětvím 
problémy. Členské státy nicméně musí při 
navrhování programů dbát rovněž na 
zajištění diverzifikace zemědělské činnosti 
v nejvzdálenějších regionech.

Or. es

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o zpracované produkty, je 
třeba povolit obchodování těmito produkty 
mezi nejvzdálenějšími regiony, aby se 
umožnil obchod mezi nejvzdálenějšími 
regiony. U všech nejvzdálenějších regionů 
je rovněž třeba zohlednit tradiční obchodní 
toky v rámci regionálního obchodu a 
tradiční vývoz a zasílání se zbytkem Unie 
nebo se třetími zeměmi, a všem těmto 
regionům by měl být proto povolen vývoz 
zpracovaných produktů odpovídající 
tradičním obchodním tokům. Pro 
přehlednost je třeba upřesnit referenční 
období pro definování tradičně vyvážených 
nebo zasílaných množství.

(13) Pokud jde o zpracované produkty, je 
třeba povolit obchodování těmito produkty 
mezi nejvzdálenějšími regiony, aby se 
umožnil obchod mezi nejvzdálenějšími 
regiony. U všech nejvzdálenějších regionů 
je rovněž třeba zohlednit tradiční obchodní 
toky v rámci regionálního obchodu a 
tradiční vývoz a zasílání se zbytkem Unie 
nebo se třetími zeměmi, a všem těmto 
regionům by měl být proto povolen vývoz 
zpracovaných produktů odpovídající 
tradičním obchodním tokům. Pro 
přehlednost je třeba upřesnit referenční 
období pro definování tradičně vyvážených 
nebo zasílaných množství. Referenční 
období by nemělo vést ke stagnaci vývozu 
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z nejvzdálenějších oblastí, a proto je 
vhodné uvážit jeho přezkum za účelem 
změny současného nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože rýže je základním prvkem 
stravovacího režimu na ostrově Réunion, 
který jí neprodukuje dost k tomu, aby se 
pokryly místní potřeby, je třeba nadále 
osvobodit tento produkt na ostrově 
Réunion od veškerého dovozního cla.

(17) Vzhledem k tomu, že rýže je základním 
prvkem stravovacího režimu na ostrově 
Réunion, zpracovatelská odvětví a zařízení 
na loupání rýže na ostrově existují již 
řadu let a ostrov neprodukuje dost rýže na 
to, aby se pokryly místní potřeby, je třeba 
nadále osvobodit tento produkt na ostrově 
Réunion od veškerého dovozního cla.

Or. es

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit zemědělce v 
nejvzdálenějších regionech, aby dodávali 
jakostní produkty, a pomoci jim s jejich 
uváděním na trh. K tomuto účelu může být 
vhodné používání grafického symbolu 
zavedeného Unií.

(22) Je třeba podpořit zemědělce v 
nejvzdálenějších regionech, aby nadále 
dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s 
jejich uváděním na trh. K tomuto účelu 
může být vhodné používání grafického 
symbolu zavedeného Unií. Musí být 
podpořeno i používání jiných certifikací 
kvality jako jsou označení původu a 
zeměpisná určení pro revalorizaci a 
podporu rozvoje místních zemědělských 
produkcí.

Or. es
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ustanovení čl. 39 odst. 4 a příloha I 
nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví 
maximální roční částky použitelné na 
agroenvironmentální platby. Se zřetelem ke 
zvláštní situaci životního prostředí v 
některých velmi citlivých pastevních 
oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a 
tradičního rázu zemědělské půdy, zejména 
terasovitého pěstování plodin na Madeiře, 
je třeba stanovit, že u některých opatření 
lze tuto částku zvýšit až na dvojnásobek.

(25) Ustanovení čl. 39 odst. 4 a příloha I 
nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví 
maximální roční částky použitelné na 
agroenvironmentální platby. Se zřetelem ke 
zvláštní situaci životního prostředí v 
některých velmi citlivých pastevních 
oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a 
tradičního rázu zemědělské půdy, zejména 
terasovitého pěstování plodin na Madeiře a 
na Kanárských ostrovech, je třeba 
stanovit, že u některých opatření lze tuto 
částku zvýšit až na dvojnásobek.

Or. es

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s klimatickými podmínkami a s 
nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
programy na potírání škodlivých 
organismů, včetně biologických metod. Je 
třeba vymezit finanční příspěvek Unie na 
uskutečnění těchto programů.

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s nárůstem dovozu, 
s klimatickými podmínkami 
a s nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
programy na potírání škodlivých 
organismů a na výzkum a vzdělávání v této 
oblasti, včetně udržitelných biologických 
metod, které jsou udržitelné a ohleduplné 
k životnímu prostředí. Je třeba vymezit 
finanční příspěvek Unie na uskutečnění 
těchto programů.
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Or. es

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Zachování vinohradnictví, jež je 
nejrozšířenějším pěstitelským oborem na 
Madeiře a na Kanárských ostrovech a 
velmi důležitým pěstitelským oborem na 
Azorách, je z hospodářského hlediska i z 
hlediska životního prostředí nesmírně 
důležité. Na tyto regiony by se neměly 
vztahovat prémie za vzdání se 
vinohradnictví ani tržní mechanismy 
stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007, 
aby se přispělo k podpoře produkce, avšak 
v případě Kanárských ostrovů by mělo být 
možné použít opatření týkající se nouzové 
destilace v případě výjimečného narušení 
trhu v důsledku problémů s jakostí. 
Podobně se také na Madeiře a na Azorách 
kvůli technickým a socioekonomickým 
obtížím nepodařilo ve stanovené lhůtě 
provést přeměnu všech ploch osázených 
hybridy odrůdové skladby zakázanými 
nařízením (ES) č. 1234/2007. Víno z těchto 
vinic je určeno výhradně pro tradiční 
místní spotřebu.

(28) Zachování vinohradnictví, jež je 
nejrozšířenějším pěstitelským oborem na 
Madeiře a na Kanárských ostrovech a 
velmi důležitým pěstitelským oborem na 
Azorách, je z hospodářského a sociálního
hlediska i z hlediska životního prostředí 
nesmírně důležité. Na tyto regiony by se 
neměly vztahovat prémie za vzdání se 
vinohradnictví ani tržní mechanismy 
stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007, 
aby se přispělo k podpoře produkce, avšak 
v případě Kanárských ostrovů by mělo být 
možné použít opatření týkající se nouzové 
destilace v případě výjimečného narušení 
trhu v důsledku problémů s jakostí. 
Podobně se také na Madeiře a na Azorách 
kvůli technickým a socioekonomickým 
obtížím nepodařilo ve stanovené lhůtě 
provést přeměnu všech ploch osázených 
hybridy odrůdové skladby zakázanými 
nařízením (ES) č. 1234/2007. Víno z těchto 
vinic je určeno výhradně pro tradiční 
místní spotřebu.

Or. es

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Provádění tohoto nařízení nesmí 
ohrozit úroveň zvláštní podpory, které 
dosud využívaly nejvzdálenější regiony. 
K provádění vhodných opatření by tudíž 

(35) V zájmu zajištění realizace cílů 
tohoto nařízení, a zejména nezbytné 
ochrany a rozvoje zemědělské činnosti 
nejvzdálenějších regionů, je potřeba 
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měly členské státy disponovat částkami 
odpovídajícími podpoře, kterou již 
poskytuje Unie na základě nařízení (ES) č. 
247/2006.

revidovat částky odpovídající podpoře, 
kterou již poskytuje Unie nejvzdálenějším 
regionům na základě nařízení (ES) č. 
247/2006.

Or. es

Odůvodnění

Současné prostředky neberou v potaz určité faktory, zejména faktory vnější, které podmiňují 
rozvoj zemědělské činnosti nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35 a.) Výnosnost produkce banánů 
v nejvzdálenějších regionech je pravidelně 
ohrožována postupným snižováním 
jednotné celní sazby pro vývoz banánů. Je 
proto vhodné, aby byl neustále 
vyhodnocován dopad celních koncesí 
Evropské unie, aby byla posouzena 
vhodnost přezkumu příspěvků pro 
producenty Unie. 

Or. es

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Komise by měla mít pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 Smlouvy s cílem doplnit nebo 
změnit některé nepodstatné prvky tohoto 
nařízení. Je třeba delimitovat ty oblasti, u 
nichž bude moci být tato pravomoc 

(37) Aby bylo zajištěno dobré fungování 
režimu zřízeného tímto nařízením, měla 
by být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie s cílem doplnit 
nebo změnit některé nepodstatné prvky 
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vykonávána, jakož i podmínky, jimž bude 
podléhat přenesení pravomoci.

tohoto nařízení. Je zvláště důležité, aby 
Komise během své přípravné práce 
vykonala příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Je vhodné, aby během 
přípravy a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci Komise dbala na 
to, aby byly příslušné dokumenty 
současně, včas a náležitým způsobem 
předloženy Evropskému parlamentu a 
Radě. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zajistilo jednotné provádění 
režimu POSEI v členských státech a 
zamezilo se narušování hospodářské 
soutěže nebo diskriminaci mezi 
hospodářskými subjekty, měla by mít
Komise pravomoc přijímat prováděcí akty 
podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy. Je tudíž 
třeba svěřit Komisi výkonné pravomoci na 
základě uvedeného ustanovení týkající se 
zejména jednotných podmínek, za nichž se 
produkty spadající do zvláštního režimu 
zásobování dostávají do nejvzdálenějších 
regionů, opouštějí je a jsou v nich v oběhu, 
jednotných podmínek provádění programů, 
jakož i minimálních znaků kontrol, jež mají 
provádět členské státy.

(38) Aby se zajistilo jednotné provádění 
režimu POSEI v členských státech a 
zamezilo se narušování hospodářské 
soutěže nebo diskriminaci mezi 
hospodářskými subjekty, je vhodné, aby 
Komise měla pravomoc přijímat prováděcí 
akty podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy. Je 
tudíž třeba svěřit Komisi výkonné 
pravomoci na základě uvedeného 
ustanovení týkající se zejména jednotných 
podmínek, za nichž se produkty spadající 
do zvláštního režimu zásobování dostávají 
do nejvzdálenějších regionů, opouštějí je a 
jsou v nich v oběhu, jednotných podmínek 
provádění programů, jakož i minimálních 
znaků kontrol, jež mají provádět členské 
státy. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí1.
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_______________.
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) [Bod odůvodnění týkající se kontroly 
prováděcích opatření. Vyplnit po přijetí 
nařízení o kontrolních mechanismech 
podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, jež se momentálně 
projednává v Evropském parlamentě a v 
Radě],

Vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších 
regionů základními produkty k lidské 
spotřebě nebo ke zpracování a jakožto 
zemědělské vstupy, a to zmírněním 
vícenákladů spojených se vzdálenou 
polohou;

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších 
regionů základními produkty k lidské 
spotřebě nebo ke zpracování a jakožto 
zemědělské vstupy, a to zmírněním 
vícenákladů spojených se vzdálenou 
polohou, aniž by byla dotčena místní 
produkce a její rozvoj;

Or. es
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech, 
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh.

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech, 
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh a zaručit 
odpovídající příjmy pro výrobce.

Or. es

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie a 
soudržná s ostatními politikami Unie a s 
opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána.

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie a 
soudržná s ostatními politikami Unie a s 
opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána. Je nicméně zapotřebí 
brát ohled na článek 349 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, který pro 
nejvzdálenější regiony uplatňuje odlišný 
rámec, aby umožnil jejich rozvoj a 
spravedlivé začlenění do Unie díky 
příslušným specifickým programům.

Or. es

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření přijatá k zajištění účinného a 
náležitého provádění programů, včetně 

c) opatření přijatá k zajištění účinného a 
náležitého provádění programů, včetně 
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opatření pro propagaci, sledování a 
hodnocení, a stanovený soubor 
kvantifikovaných ukazatelů použitelných v 
hodnocení programů;

opatření pro propagaci, sledování a 
hodnocení, a stanovený soubor 
kvantifikovaných ukazatelů použitelných v 
hodnocení programů; tato opatření budou 
zahrnovat mimo jiné i vytvoření výboru 
pro sledování a hodnocení činností na 
podporu místních produkcí;

Or. es

Odůvodnění

Vytvoření výboru pro sledování a hodnocení umožní zvýšit účinnost plánování podpůrných 
opatření pro místní produkci díky většímu zapojení příslušných zúčastněných stran. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci přidělování finančních 
prostředků uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3 
předloží členské státy Komisi návrh 
programu POSEI.

1. Program POSEI byl vytvořen na 
základě nařízení (ES) č. 247/2006 a tvoří 
rámec pro přidělování finančních 
prostředků uvedené v čl. 29 odst. 2 a 3.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že není třeba předkládat nové programy POSEI, může text navrhovaný 
Komisí mást. Cílem pozměňovacího návrhu je to, aby programy zavedené v důsledku přijetí 
nařízení č. 247/2006 byly i nadále platné.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh programu obsahuje návrh 
předběžného odhadu dodávek označující 
produkty, jejich množství a výši podpory 
Unie na zásobování spolu s návrhem 

Netýká se českého znění.
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programu podpory místní produkce.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že není třeba předkládat nové programy POSEI, může text navrhovaný 
Komisí mást. Cílem pozměňovacího návrhu je to, aby programy byly i nadále platné.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise hodnotí navržený program POSEI 
a rozhodne o jeho schválení prováděcím 
aktem.

Vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ostatními pozměňovacími návrhy zpravodaje ve 
článku 6.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi návrhy na jejich změnu 
v rámci finančního příspěvku uvedeného 
v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato opatření 
lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem
jednotné postupy pro předkládání návrhů 

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy, po 
konzultaci s příslušnými 
socioekonomickými zúčastněnými 
stranami, předložit Komisi návrhy na 
jejich změnu v rámci finančního příspěvku 
uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato 
opatření lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise posoudí návrhy změn a 
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na změnu tohoto programu. rozhodne o jejich schválení. Komise 
přijme prováděcími akty jednotné postupy 
pro předkládání návrhů na změnu tohoto 
programu. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ostatními pozměňovacími návrhy stejného článku. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se zohlednily rozdílné druhy 
navrhovaných změn, jakož i lhůta, v níž se 
tyto změny musejí stát použitelnými, 
stanoví Komise aktem v přenesené 
pravomoci postup pro schvalování změn.

3. Aby se zohlednily rozdílné druhy 
navrhovaných změn, jakož i lhůta, v níž se 
tyto změny musejí stát použitelnými, 
stanoví Komise aktem v přenesené 
pravomoci postup pro schvalování změn. 
Komise je v souladu s článkem 33 
zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovené tímto článkem 
se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 34 odst. 2.

Or. es
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zvláštního režimu zásobování lze 
využívat pouze u produktů řádné a 
uspokojivé obchodní jakosti.

4. Zvláštního režimu zásobování lze 
využívat pouze u produktů řádné a 
uspokojivé obchodní jakosti. Výrobci
pocházející ze třetích zemí budou muset 
dodržovat rostlinolékařské a veterinární 
normy Evropské unie.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby zboží dovážené ze třetích zemí, které využívají zvláštního režimu 
zásobování, splňovalo stejné rostlinolékařské a veterinární normy jako zboží evropských 
výrobců a aby se tak zamezilo nekalé soutěži s místní produkcí.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případně k potřebě nebránit možnému 
rozvoji místních produkcí,

d) potřeba neporušovat rovnováhu 
místních produkcí a nebrzdit jejich možný 
rozvoj,

Or. es

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se zaručil plný výkon práv 
hospodářských subjektů účastnit se 
zvláštního režimu zásobování, stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky k zapsání hospodářských 
subjektů do rejstříku a, pokud je to 

2. Aby se zaručil plný výkon práv 
hospodářských subjektů účastnit se 
zvláštního režimu zásobování, stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky k zapsání hospodářských 
subjektů do rejstříku a, pokud je to 
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nezbytné, uloží složení jistoty pro vydání 
osvědčení.

nezbytné, uloží složení jistoty pro vydání 
osvědčení. Komise je v souladu s článkem 
33 zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcím aktem
všechna opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby členské státy prováděly tento článek 
jednotně, zejména pokud jde o zavedení 
režimu osvědčení (s výjimkou složení 
jistoty u osvědčení) a závazky, jež na sebe 
berou hospodářské subjekty při zapsání do 
rejstříku.

3. Komise přijme prováděcím aktem 
všechna opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby členské státy prováděly tento článek 
jednotně, zejména pokud jde o zavedení 
režimu osvědčení (s výjimkou složení 
jistoty u osvědčení) a závazky, jež na sebe 
berou hospodářské subjekty při zapsání do 
rejstříku. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Využívání zvláštního režimu zásobování 
vyplývající z osvobození od dovozního cla 
nebo z přiznání podpory je závislé na 
skutečném dopadu hospodářské výhody až 
na konečného uživatele, který případně 
může být spotřebitelem, pokud se jedná o 
produkty určené k přímé spotřebě, 
posledním zpracovatelem nebo balírnou, 
pokud se jedná o produkty určené pro 

1. Využívání zvláštního režimu zásobování 
vyplývající z osvobození od dovozního cla 
nebo z přiznání podpory je závislé na 
skutečném dopadu hospodářské výhody až 
na konečného uživatele, který případně
může být spotřebitelem, pokud se jedná o 
produkty určené k přímé spotřebě, 
posledním zpracovatelem nebo balírnou, 
pokud se jedná o produkty určené pro 
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zpracovatelská odvětví nebo pro balicí 
odvětví, nebo zemědělcem, pokud se jedná 
o produkty používané k výživě zvířat nebo 
jako zemědělské vstupy.

zpracovatelská odvětví nebo pro balicí 
odvětví, nebo zemědělcem, pokud se jedná 
o produkty používané k výživě zvířat nebo 
jako zemědělské vstupy. Skutečný dopad 
výhody bude třeba prokázat v každé 
obchodní fázi produktu. 

Or. es

Odůvodnění

V každé fázi uvádění produktů na trh by měla být výhoda ZRZ zohledněna různými 
provozovateli, včetně obchodní distribuce, v případě, že konečným uživatelem je spotřebitel.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se zajistilo jednotné provádění 
odstavce 1, přijme Komise prováděcím 
aktem pravidla pro jeho provádění, a 
zejména podmínky pro kontrolu 
skutečného dopadu výhody až na 
konečného uživatele ze strany členských 
států.

2. Aby se zajistilo jednotné provádění 
odstavce 1, přijme Komise prováděcím 
aktem pravidla pro jeho provádění, a 
zejména podmínky pro kontrolu 
skutečného dopadu výhody až na 
konečného uživatele ze strany členských 
států. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Produkty, které jsou zařazeny do 
zvláštního režimu zásobování, smějí být 
předmětem vývozu do třetích zemí nebo 
zaslání do zbývající části Unie pouze za 
jednotných podmínek, jež stanoví Komise 

1. Produkty, které jsou zařazeny do 
zvláštního režimu zásobování, smějí být 
předmětem vývozu do třetích zemí nebo 
zaslání do zbývající části Unie, pouze 
pokud budou odpovídat technickým 
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prováděcím aktem a jež zahrnují platbu 
dovozního cla nebo refundaci přijaté 
podpory, jak je uvedeno v článku 9.

pravidlům, jež stanoví Komise prováděcím 
aktem a jež zahrnují platbu dovozního cla 
nebo refundaci přijaté podpory, jak je 
uvedeno v článku 9. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 34 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Komisi byly uděleny prováděcí pravomoci s cílem sjednotit podmínky. Formulace je tedy 
dvojznačná a v zájmu srozumitelnosti by mělo být upřesněno, čeho se týkají pravomoci 
Komise, aby bylo jasně dáno, že nedochází k vytváření dalších právních předpisů nebo 
povinností.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
množstevních limitů odpovídajících 
tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. 
Tato množství stanoví Komise prováděcím 
aktem na základě průměru zasílání nebo 
vývozu během let 1989, 1990 a 1991; 

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
množstevních limitů odpovídajících 
tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. 
Tato množství stanoví Komise prováděcím 
aktem na základě průměru zasílání nebo 
vývozu během tří nejpříznivějších let pro 
každou zemi v období mezi lety 1989 a 
2011;

Or. es

Odůvodnění

Období stanovené pro kvantitativní limity bude muset být přezkoumáno, aby podpořilo vývoz 
pocházející z těchto regionů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyváženy do třetích zemí v rámci b) vyváženy do třetích zemí v rámci 
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regionálních obchodních toků při dodržení 
míst určení a podmínek stanovených 
Komisí v prováděcím aktu;

regionálních obchodních toků;

Or. es

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty související s odstavcem a) 
se přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež určí 
Komise prováděcím aktem. 

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež patří 
k zeměpisnému území, v němž tyto 
nejvzdálenější regiony leží, jakož i se 
zeměmi, s nimiž existuje historická 
obchodní tradice. Seznam těchto zemí 
stanoví Komise prováděcím aktem a 
zohlední přitom obecné požadavky 
členských států po konzultacích se 
zástupci příslušných odvětví. Uvedený 
seznam bude každé dva roky na žádost 
členských států možné podrobit revizi. 
Tyto prováděcí akty se přijmou v souladu 
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s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Seznam zemí podílejících se na regionálním obchodu s nejvzdálenějšími regiony by se měl 
revidovat v souladu s vývojem vývozu z těchto oblastí. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby se prospěch vyplývající z 
uplatňování zvláštního režimu zásobování 
(regionální a tradiční obchod) získal, 
stanoví Komise aktem v přenesené 
pravomoci podmínky, jimž musí odpovídat 
zpracovatelské úkony, z nichž může vzejít 
tradiční vývoz nebo regionální obchod.

6. Aby se prospěch vyplývající z 
uplatňování zvláštního režimu zásobování 
(regionální a tradiční obchod) získal, 
stanoví Komise aktem v přenesené 
pravomoci podmínky, jimž musí odpovídat 
zpracovatelské úkony, z nichž může vzejít 
tradiční vývoz nebo regionální obchod. 
Komise je v souladu s článkem 33 
zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo jednotné provádění tohoto 
ustanovení, přijme Komise prováděcím 
aktem minimální znaky kontrol, které 
musejí členské státy uplatňovat.

Aby se zajistilo jednotné provádění tohoto 
ustanovení, přijme Komise prováděcím 
aktem minimální znaky kontrol, které 
musejí členské státy uplatňovat. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
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v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty 
účastnící se režimu dodrží své závazky, 
určí Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky nezbytné k použití prvního 
pododstavce a k zacházení s novými 
žádostmi daného hospodářského subjektu o 
osvědčení.

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty 
účastnící se režimu dodrží své závazky, 
určí Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky nezbytné k použití prvního 
pododstavce a k zacházení s novými 
žádostmi daného hospodářského subjektu o 
osvědčení. Komise je v souladu s článkem 
33 zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podmínky poskytnutí podpory, dotyčné 
produkty a objemy;

Vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Toto ustanovení je nadbytečné, protože se týká otázek, které jsou již upraveny v odstavci 4 
stejného článku. 
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření nebo akci pro dosažení jednoho 
nebo více cílů stanovených programem.

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření a částku odhadovanou pro 
každou akci pro dosažení jednoho nebo 
více cílů stanovených programem.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba i nadále podporovat velkou míru flexibility v řízení programů POSEI, jako tomu bylo 
doposud od přijetí nařízení č. 247/2006.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcím aktem 
jednotné podmínky pro výplatu podpor 
podle odstavce 2.

3. Komise přijme prováděcím aktem 
technická pravidla pro výplatu podpor 
podle odstavce 2. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 34 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) maximální výši. Vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Zavedení maximálního uzavřeného stropu pro činnost omezuje řízení programů.  

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na podporu uvádění produktů na trh mimo 
oblast produkce přijme Komise aktem 
v přenesené pravomoci podmínky pro 
stanovení částky podpory přiznané na 
uvádění na trh a případně maximální 
množství, jež mohou být předmětem této 
podpory.

Na podporu uvádění produktů na trh mimo 
oblast produkce přijme Komise aktem 
v přenesené pravomoci podmínky pro 
stanovení částky podpory přiznané na 
uvádění na trh a případně maximální 
množství, jež mohou být předmětem této 
podpory. Komise je v souladu s článkem 
33 zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou moci provádět 
zálohové platby pro veškeré činnosti na 
podporu programů POSEI ve prospěch
místních produkcí.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto opatření je zvýšení účinnosti podpory opatření ve prospěch místních zemědělců 
z nejvzdálenějších regionů.  
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro zlepšení znalosti jakostních 
zemědělských produktů z nejvzdálenějších 
regionů v nezměněném stavu i 
zpracovaných a k povzbuzení jejich 
spotřeby stanoví Komise aktem 
v přenesené pravomoci podmínky 
k výkonu práva používat grafický symbol, 
jakož i podmínky pro reprodukci tohoto 
symbolu a její využívání.

3. Pro zlepšení znalosti jakostních 
zemědělských produktů z nejvzdálenějších 
regionů v nezměněném stavu i 
zpracovaných a k povzbuzení jejich 
spotřeby stanoví Komise aktem 
v přenesené pravomoci podmínky 
k výkonu práva používat grafický symbol, 
jakož i podmínky pro reprodukci tohoto 
symbolu a její využívání. Komise je 
v souladu s článkem 33 zmocněna k 
přijímání uvedených aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné používání 
tohoto článku, přijme Komise prováděcím 
aktem pravidla pro zavedení grafického 
symbolu, jakož i minimální znaky kontrol a 
následných opatření, jež musejí provádět 
členské státy. 

4. Aby se zajistilo jednotné používání 
tohoto článku, přijme Komise prováděcím 
aktem pravidla pro zavedení grafického 
symbolu, jakož i minimální znaky kontrol a 
následných opatření, jež musejí provádět 
členské státy. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Příspěvek Evropského zemědělského 
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fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
programům nejvzdálenějších regionů 
bude možné navýšit až na 85% pro každou 
oblast stanovenou v nařízení (ES) č.
1698/2005. 

Or. es

Odůvodnění

Obtíže zeměpisné povahy, se kterými se potýkají nejvzdálenější regiony, a malý počet 
zemědělských produkcí, na kterých závisí venkovské hospodářství těchto oblastí, 
ospravedlňuje zachování jisté úrovně spolufinancování Společenství, kterou je třeba navýšit 
pro pokrytí nákladů na programy rozvoje venkova. Začlenění této výjimky do nařízení o 
programu POSEI by umožnilo její trvalé propojení s povahou nejvzdálenějších regionů. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie, 
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny a tradičních vlastností 
zemědělské půdy a udržování podpěrných 
terasových kamenných zdí na Madeiře.

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie, 
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny a tradičních vlastností 
zemědělské půdy a udržování podpěrných 
terasových kamenných zdí na Madeiře a 
Kanárských ostrovech.

Or. es

Odůvodnění

 Opatření na zachování krajiny a tradiční charakteristiky zemědělských oblastí je třeba 
rovněž podpořit na Kanárských ostrovech, kde obtížná povaha terénu takovéto kroky
vyžaduje. 
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Aby se zvýšila konkurenceschopnost 
zemědělských produktů nejvzdálenějších
regionů na trhu a přispělo se 
k udržitelnosti zemědělského odvětví 
s ohledem na následky přírodních 
katastrof a další rizika, je třeba cíleně 
usilovat o to, aby se každé pododvětví jako 
celek nechalo pojistit proti rizikům 
spojeným s katastrofami a aby se na 
družstva, sdružení zemědělců a jakékoli 
jiné zemědělské subjekty nevztahoval 
zákaz pobírání státní podpory, která jim 
má usnadnit uzavření zemědělského 
pojištění.

Or. es

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Francie a Portugalsko předloží Komisi 
programy na potírání organismů škodících 
rostlinám nebo rostlinným produktům ve
francouzských zámořských
departementech a na Azorách a Madeiře. 
Tyto programy uvádějí zejména cíle, jichž 
má být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady. 
Programy předložené podle tohoto článku 
se netýkají ochrany banánů.

1. Členské státy předloží Komisi programy 
na potírání organismů škodících rostlinám 
nebo rostlinným produktům v 
nejvzdálenějších regionech. Tyto 
programy uvádějí zejména cíle, jichž má 
být dosaženo, opatření, jež mají být 
provedena, dobu jejich trvání a náklady. 

Or. es
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Odůvodnění

Na veškeré nejvzdálenější regiony je třeba rozšířit programy boje proti škodlivým 
organismům v rostlinné výrobě v důsledku nárůstu šíření škůdců, což je z velké části 
způsobeno nárůstem obchodu a klimatickými podmínkami.  Těchto opatření je zapotřebí více 
než kdy dříve, zejména vzhledem k nedostatku látek na ochranu rostlin, jejichž pomocí lze 
těmto škůdcům čelit.  Opatření by se měla týkat veškeré rostlinné výroby bez výjimky. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K provádění těchto programů stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
finanční příspěvek Unie uvedený v 
odstavci 2, opatření způsobilá 
k financování od Unie, jakož i částku 
podpory.

3. K provádění těchto programů stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
finanční příspěvek Unie uvedený v 
odstavci 2, opatření způsobilá 
k financování od Unie, jakož i částku 
podpory. Komise je v souladu s článkem 
33 zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento příspěvek může pokrývat až 60 % 
způsobilých výdajů francouzských 
zámořských departementů a až 75 % 
způsobilých výdajů na Azorách a 
Madeiře. Vyplácí se na základě 
dokumentace poskytnuté Francií a 
Portugalskem. Pokud je to nezbytné, může 
Komise uspořádat a provést šetření, které 
uskuteční na její účet odborníci podle 
článku 21 směrnice Rady 2000/29/ES.

Příspěvek může pokrývat až 75 %
způsobilých výdajů. Vyplácí se na základě 
dokumentace poskytnuté členskými státy. 
Pokud je to nezbytné, může Komise 
uspořádat a provést šetření, které uskuteční 
na její účet odborníci podle článku 21 
směrnice Rady 2000/29/ES.

Or. es
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Odůvodnění

V posledních letech došlo k nárůstu výskytu škodlivých organismů v nejvzdálenějších 
regionech, z nichž mnohé je obtížné vymýtit, což má závažný hospodářský dopad na příjmy 
zemědělců. Klimatické podmínky mnoha regionů jsou pro šíření škůdců příznivé a došlo zde 
k podstatnému nárůstu jejich počtu v důsledku vzrůstajícícho pohybu zboží.  

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v článcích 103v, 103w 
a 103y nařízení (ES) č. 1234/2007 se 
nepoužijí na Kanárské ostrovy.

3. Opatření uvedená v článcích 85a, 85b, 
103v, 103w a 103y nařízení (ES) č. 
1234/2007 se nepoužijí na Kanárské 
ostrovy.

Or. es

Odůvodnění

Zachování vinic je klíčovou nutností z ekonomického i environmentálního hlediska v souladu 
s nařízením č. 247/2006. Zpravodaj si přeje zprostit Kanárské ostrovy jakékoli povinnosti, 
která by omezovala rozvoj této produkce vzhledem k regresi, ke které došlo v posledních 
letech. Dopad výjimky z ustanovení o nepovolených vinicích by byl pro poloostrovní odvětví 
prakticky nulový, jelikož pouze 14,7 % vína konzumovaného na Kanárských ostrovech 
pochází z místní produkce. Tato výjimka by se neuplatnila na vinice, které existovaly před 
vydáním současného nařízení.  

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dokud stav místních mladých býčků 
nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby 
bylo zajištěno zachování a rozvoj místní 
produkce hovězího masa ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře, 
lze dovážet bez použití dovozních cel 
uvedených ve společném celním sazebníku 
skot pocházející ze třetích zemí a určený k 
výkrmu a ke spotřebě ve francouzských 

1. Dokud stav místních mladých býčků 
nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby 
bylo zajištěno zachování a rozvoj místní 
produkce hovězího masa ve francouzských 
zámořských departementech a na Madeiře, 
lze dovážet bez použití dovozních cel 
uvedených ve společném celním sazebníku 
skot pocházející ze třetích zemí a určený k 
výkrmu a ke spotřebě ve francouzských 
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zámořských departementech a na Madeiře. 
Komise přijme prováděcím aktem opatření 
nezbytná k provedení tohoto pododstavce, 
a zejména pravidla pro osvobození od 
dovozního cla u dovozu mladých býčků do 
francouzských zámořských departementů a 
na Madeiru. 

zámořských departementech a na Madeiře.
Komise přijme prováděcím aktem opatření 
nezbytná k provedení tohoto pododstavce, 
a zejména pravidla pro osvobození od 
dovozního cla u dovozu mladých býčků do 
francouzských zámořských departementů a 
na Madeiru. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zohlednily lokální zvláštnosti 
odvětví skotu a odvětví navazující, stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky pro osvobození od dovozního 
cla. 

Aby se zohlednily lokální zvláštnosti 
odvětví skotu a odvětví navazující, stanoví 
Komise aktem v přenesené pravomoci 
podmínky pro osvobození od dovozního 
cla. Komise je v souladu s článkem 33 
zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě použití článku 52 a čl. 53 
odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 může 
Portugalsko snížit vnitrostátní strop pro 
platby pro skopové a kozí maso a práva na 
prémie na krávy bez tržní produkce mléka. 
V tomto případě Komise prováděcím 
aktem převede odpovídající částku ze 
stropů stanovených podle článku 52 a čl. 

3. V případě použití článku 52 a čl. 53 
odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 může 
Portugalsko snížit vnitrostátní strop pro 
platby pro skopové a kozí maso a práva na 
prémie na krávy bez tržní produkce mléka. 
V tomto případě Komise prováděcím 
aktem převede odpovídající částku ze 
stropů stanovených podle článku 52 a čl. 



PE452.866v02-00 34/45 PR\869998CS.doc

CS

53 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 na 
finanční dotaci uvedenou v čl. 29 odst. 2 
druhé odrážce tohoto nařízení.

53 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 na 
finanční dotaci uvedenou v čl. 29 odst. 2 
druhé odrážce tohoto nařízení. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prováděcím aktem 
opatření nezbytná k provedení odstavce 1, 
a zejména pravidla pro osvobození od 
dovozního cla u dovozu tabáku na 
Kanárské ostrovy. 

2. Komise přijme prováděcím aktem 
opatření nezbytná k provedení odstavce 1, 
a zejména pravidla pro osvobození od 
dovozního cla u dovozu tabáku na 
Kanárské ostrovy. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše roční částky, jež se rovná:

2. Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše minimální roční částky, jež se 
rovná:

Or. es
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro zámořské departementy Francie: 
278,41 milionu EUR,

– pro zámořské departementy Francie: 
308,21 milionu EUR,

Or. es

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 106, 21 milionu 
EUR.

– pro Azory a Madeiru: 117,61 milionu 
EUR

Or. es

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 268,42 milionu 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 297,12 milionu 
EUR.

Or. es
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro zámořské departementy Francie: 24,8
milionu EUR,

– pro zámořské departementy Francie: 26,9
milionu EUR,

Or. es

Odůvodnění

Účelem zvýšení stropu ZRZ pro Francii je zohlednit odhady růstu odvětví chovu 
hospodářských zvířat. Komisí navrhované zvýšení je podle odhadů vypracovaných tímto 
státem nedostatečné.  

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří prováděcím aktem 
jednotné podmínky, za nichž mohou 
členské státy měnit určení prostředků 
přidělených každý rok na různé produkty, u 
nichž se využívá zvláštní režim 
zásobování.

Komise vytvoří prováděcím aktem 
jednotné podmínky, za nichž mohou 
členské státy měnit určení prostředků 
přidělených každý rok na různé produkty, u 
nichž se využívá zvláštní režim 
zásobování. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo rozumné a přiměřené 4. Aby se zajistilo rozumné a přiměřené 
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přidělení prostředků na opatření týkající 
financování studií, demonstračních 
projektů, vzdělávání a školení a opatření 
technické pomoci, stanoví Komise aktem 
v přenesené pravomoci maximální roční 
částku, jež se na tyto účely může přidělit. 

přidělení prostředků na opatření týkající 
financování studií, demonstračních 
projektů, vzdělávání a školení a opatření 
technické pomoci, stanoví Komise aktem 
v přenesené pravomoci maximální roční 
částku, jež se na tyto účely může přidělit. 
Komise je v souladu s článkem 33 
zmocněna k přijímání uvedených aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Komise předloží Parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o dopadu na příjmy 
zemědělců každé nové celní koncese na
dovoz banánů do Unie. V případě potřeby 
bude tato zpráva doplněna legislativním 
návrhem pozměňujícím částky stanovené 
v odstavci 2, s cílem kompenzovat ztráty 
příjmů vzniklé evropským zemědělcům.   

Or. es

Odůvodnění

Podpora producentů banánů přímo souvisí s režimem dovozu banánů do Evropské unie, a 
proto by se měl hodnotit dopad veškerých změn cel, která se na dovoz uplatňují. Země 
vyvážející banány, v čele s Ekvádorem, si přejí zlepšit přístup ke svým produktům na trhu 
Společenství, což by mohlo mít závažný negativní dopad na ceny evropských producentů.  
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení a zprávy Sdělení, zprávy a studie dopadu

Or. es

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 31. července zprávu o 
provádění opatření stanovených v tomto 
nařízení v předchozím roce.

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 30. září zprávu o provádění 
opatření stanovených v tomto nařízení 
v předchozím roce.

Or. es

Odůvodnění

Praxe prokázala, že pro předložení zmíněné zprávy je třeba stanovit delší lhůtu.   

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Komise vypracuje studie či hodnocení 
dopadu, který budou mít bilaterální a 
multilaterální obchodní jednání s třetími 
zeměmi, jakož i významné změny 
schválené v rámci společné zemědělské 
politiky, na místní produkci.  Komise při 
vypracovávání těchto zpráv uplatní 
kritéria stanovená OSN. V případě 
potřeby budou zmíněné studie doplněny 
návrhy na přezkum finančního výkazu a 
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opatření na podporu místních produkcí 
s ohledem na změny, k nimž dojde 
v důsledku obchodních jednání. 

Or. es

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 a 
Jakmile se francouzský zámořský 
departement Mayotte stane 
nejvzdálenějším regionem Unie, Komise 
předloží nové návrhy a zohlední 
skutečnost, že rozpočtové prostředky 
vyčleněné pro francouzské zámořské 
departementy budou úměrně zvýšeny a že 
budou začleněna zvláštní ustanovení pro
departement Mayotte.

Or. es

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoci Komise Vypouští se
Pokud jsou pravomoci svěřeny Komisi, 
jedná postupem podle článku 33 u aktů 
v přenesené pravomoci a postupem podle 
článku 34 u aktů prováděcích.

Or. es
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akty v přenesené pravomoci Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení se Komisi 
svěřuje na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

Poté, co Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, musí to oznámit současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou
přenesenou pravomoc uvedenou 
v odstavci 1 kdykoli zrušit.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6, 
odst. 3, čl. 11, odst. 2, čl. 13, odst. 6, čl. 17, 
odst. 2, čl. 18, odst. 4, čl. 20, odst. 3, čl. 23, 
odst. 3, čl. 26, odst. 2, čl. 29, odst. 4 je 
svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje 
...*. Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období.
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada 
nevznesou proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého období.

Orgán, který zahájil interní postup s cílem 
rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, informuje nejpozději měsíc 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého právotvůrce a Komisi a uvede 
přenesené pravomoci, jež by se mohly stát 
předmětem zrušení, včetně případných 
důvodů takového zrušení.
Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení 
pravomocí blíže určených v daném 
rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který v něm je stanoven. 
Zůstává jím nedotčena platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 3. Evropský parlament nebo Rada mohou
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proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.

přenesení pravomoci uvedené v čl. 6, odst. 
3, čl. 11, odst. 2, čl. 13, odst. 6, čl. 17, odst. 
2, čl. 18, odst. 4, čl. 20, odst. 3, čl. 23, odst. 
3, čl. 26, odst. 2, a čl. 29, odst. 4 kdykoliv 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
den po svém zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
datu, které v něm je uvedeno. Zůstává jím 
nedotčena platnost již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

 Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada vůči aktu v přenesené 
pravomoci námitky nevyslovily, nebo 
pokud před tímto datem Evropský 
parlament a Rada Komisi informovaly o 
svém rozhodnutí námitky nevyslovit, 
vstoupí akt v přenesené pravomoci v 
platnost dnem stanoveným v těchto
ustanoveních.
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v 
platnost v případě, že vůči němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán vyslovující námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci vysvětlí důvody 
takového jednání.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle čl. 6, odst. 3, čl. 11, odst. 2, čl. 13, 
odst. 6, čl. 17, odst. 2, čl. 18, odst. 4, čl. 20, 
odst. 3, čl. 23, odst. 3, čl. 26, odst. 2, a čl. 
29, odst. 4, vstoupí v platnost pouze tehdy, 
pokud ve lhůtě dvou měsíců od přijetí 
příslušného aktu ani Evropský parlament, 
ani Rada nevznesou námitku, nebo pokud 
před uplynutím uvedené lhůty oba orgány 
informují Komisi o tom, že námitky 
nebudou vzneseny. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
_______________
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* Den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty – výbor Postupy projednávání ve výboru
[Vyplnit po přijetí nařízení o kontrolních 
mechanismech podle čl. 291 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie, jež 
se momentálně projednává v Evropském 
parlamentě a v Radě]

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro 
přímé platby, zřízený článkem 144 
nařízení (ES) č. 1782/2003. Tento výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 
182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. es
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Programy speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI) byly zavedeny v roce 
1991, aby podpořily francouzské zámořské departementy, a o rok později byly rozšířeny i na 
nejvzdálenější oblasti Portugalska a Španělska. V současnosti těchto opatření využívá děvět 
regionů: ve Francii je to Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Saint-
Barthélemy a Saint-Martin; v Portugalsku se jedná o Azorské ostrovy a Madeiru a ve 
Španělsku o Kanárské ostrovy. Předpokládá se, že přibude ještě desátý region, a to 
francouzský departement Mayotte.

Tyto programy hrají zásadní úlohu v zachování a rozvoji zemědělských produkcí a 
zpracovatelského průmyslu v těchto oblastech. Životaschopnost odvětví, která z programu 
POSEI čerpají, by bez něj v současnosti byla ohrožena, neboť musí čelit hospodářským 
obtížím způsobeným jejich zeměpisnou polohou a omezenými možnostmi diverzifikace 
činnosti.

Program POSEI sestává ze dvou výrazně odlišných režimů. Na jednu stranu se jedná o 
zvláštní režim zásobování  určený pro zásobování oblastí s produkcí krmiv pro dobytek, se 
zpracovatelským průmyslem a s přímou spotřebou. Zvláštní režim zásobování je omezen 
maximální výší podpory připadající jedné zemi, aby se tak zabránilo nekalé hospodářské 
soutěži s ostrovní produkcí. Významnější součástí programu POSEI, na niž připadá přibližně 
80 % celkových prostředků, jsou opatření ve prospěch místní zemědělské produkce, která 
hrají zásadní úlohu v zajištění udržitelnosti a životaschopnosti činnosti.

Právní předpisy týkající se programu POSEI byly pozměněny dvakrát. K první reformě došlo 
v roce 2001 a hlavní změna spočívala v zavedení nové metody výpočtu podpůrných 
prostředků na zvláštní režim zásobování, tj. přestala být zohledňována úroveň náhrad 
(podpora vývozu) EU a referenční hodnotou se staly dodatečné náklady spojené s odlehlostí, 
izolací a nedostatečnou rozlohou nejvzdálenějších regionů. Tato reforma zároveň zavedla 
předběžné odhady dodávek. 

Ke druhé reformě programu POSEI, která měla dosud největší dosah, došlo v roce 2006 a 
zcela změnila směr rozvoje programů, jejichž vytváření přešlo plně do kompetence 
regionálních úřadů.  Následně bylo nařízení č. 247/2006 několikrát pozměněno, aby byly 
zavedeny především změny týkající se poslední reformy podpůrného režimu odvětví banánů 
zapracované do programu POSEI a reformy odvětví cukru. Na druhou stranu byl v rámci 
kontroly stavu společné zemědělské politiky rozpočet týkající se přímé podpory přesunut do 
programu POSEI, který v současnosti u nejvzdálenějších regionů odpovídá prvnímu pilíři 
společné zemědělské politiky.

Shrnutí návrhu Evropské komise 

Návrh Evropské komise pozměňuje nařízení č. 247/2006 pro podporu nejvzdálenějších 
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regionů, a to především proto, aby byly zahrnuty různé legislativní revize z posledních let.  
Návrh přizpůsobuje nařízení novým opatřením o aktech v přenesené pravomoci a o 
prováděcích aktech stanovených Lisabonskou smlouvou. 

Cílem návrhu je navíc zjednodušení a zlepšení výkladu nařízení, které se týká zvláštních 
zemědělských opatření ve prospěch devíti nejvzdálenějších regionů Evropské unie. Komise 
tohoto zjednodušení zároveň využije pro zavedení některých legislativních změn 
vycházejících z problémů, se kterými se provádění režimu setkalo v posledních letech. 

Hlavními navrhovanými změnami jsou:

– 20 % zvýšení stropů pro zvláštní režim zásobování ve Francii a Portugalsku,

– podmínění zvláštního režimu zásobování skutečností, že nebudou kladeny překážky rozvoji 
místních produkcí,

– zavedení zpřesnění týkajících se postupu pro předkládání programů a jejich změn pro 
schválení ze strany Komise s cílem posílit flexibilitu a zlepšit účinnost jejich přizpůsobování 
skutečným potřebám,

– možnost pro francouzské zámořské departementy zpětně vyvézt produkty zpracované ze 
surovin pocházejících ze zvláštního režimu zásobování bez úhrady,  

– začlenění seznamu podpory, která spočívá v přímých platbách do programů s cílem zajištit 
řádné rozpočtové řízení,
– Komise se zároveň domnívá, že je užitečné stanovit, jakým způsobem je definována částka 
podpory na opatření ve prospěch místní zemědělské produkce, což dříve v základním aktu 
nebylo uvedeno.

Stanovisko zpravodaje 

Autoři zprávy uznávají hodnocení programu POSEI provedené Evropskou komisí, na tomto 
programu závisí rentabilita zemědělské produkce a průmyslu v nejvzdálenějších regionech.  
V obdobích krize jako je ta současná, kdy zmíněné regiony čelí nezaměstnanosti, která často 
převyšuje vnitrostátní průměr, je vhodné nejen tento program udržovat, ale rovněž jej co 
nejvíce posílit.   

Zpravodaj lituje skutečnosti, že v návrhu Komise chybí odkaz na právní základ Smlouvy 
zaměřený na nejvzdálenější regiony, a proto ho navrhuje znovu vložit.  Článek 349 Smlouvy 
je jedinou částí, která se věnuje těmto regionům a zaručuje zachování zvláštního přístupu 
k nim, který by v budoucnu mohl být bez náležité právní zmínky ohrožen. 

Komise i Účetní dvůr ve své zprávě z roku 2010 o fungování programu POSEI zdůrazňují, že 
program je užitečný pro zmírnění obtíží, s kterými se tyto oblasti potýkají.   

Avšak finanční dotace věnované těmto programům (celkem 653 milionů EUR pro všech 
devět regionů) nejsou dostatečné, což ukazuje skutečnost, že zemědělství je ve fázi regrese, a 
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s ohledem na některá rozhodnutí přijatá na vnitrostátní úrovni pro větší podporu programu 
POSEI prostřednitvím státní podpory. Strukturální problémy, jakož i narůstající tlak 
v důsledku dovozu ze třetích zemí přispívají k negativnímu vývoji v mnoha odvětvích. 

Odvětví banánů, jejichž význam pro celkovou zemědělskou produkci nejvzdálenějších 
regionů je obrovský, zejména na Kanárských ostrovech (až 25% produkce tohoto regionu), 
by mělo čelit celním koncesím Evropské unie zavedeným pro dovoz banánů pocházejících 
z latinskoamerických zemí. Význam tohoto odvětví, které společně s odvětvím rajčat a cukru 
tvoří jeden z mála produktů, které mohou ostrovy vyvážet, by do značné míry odůvodnil 
revizi finančních dotací POSEI  s cílem kompenzovat ztráty, které mohou utrpět ostrovní 
producenti v důsledku zmíněných koncesí.  Avšak kromě banánů se i další ostrovní produkty, 
jako jsou rajčata, cukr a rum, musí rovněž potýkat s velkými vnějšími tlaky, jejichž dopad by 
měl být náležitě analyzován Evropskou komisí. Specifický charakter těchto oblastí zvyšuje 
zranitelnost jejich produkce s ohledem na nárůst dovozu ze třetích zemí. Co se týče nákladů 
vzniklých způsobených vzdáleností a ostrovní povahou, je třeba vzít v úvahu důsledky 
vysokých standardů, jež je třeba dodržovat v souvislosti s bezpečností potravin a životním 
prostředím.

Nedostatek alternativ k obilovinám a ostrovní produkci představuje pádný argument k přijetí 
vhodnějších opatření, která by zabránila snížení rentability zemědělců a chovatelů dobytka při 
současném zohlednění úsilí, které vynaložili během posledních let s cílem nabízet produkty 
vysoké kvality.

Zpravodaj je přesvědčen, že příslušné úřady by měly i nadále prospěch z širokého rozsahu 
flexibility při správě programů. Na regionální úrovni je totiž možné přijímat opatření 
efektivněji a v souladu se skutečnými potřebami. Tuto flexibilitu je třeba zaručit a 
zároveň posílit konzultace s příslušnými odvětvími. 

Pokud jde o velké kapitoly programů POSEI ((ZRZ a MFPL-místní zemědělské produkty), 
zpravodaj se domnívá, že by neměly být podstatněji měněny.  Přesto však vyzývá členské 
státy, aby co nejvíce zlepšily přípravu opatření na pomoc místní produkci s cílem zvýšit 
účinnost pomoci poskytované rozdílným odvětvím. Členské státy by měly věnovat zvláštní 
pozornost i možným negativním dopadům na místní produkce, ke kterým by mohlo dojít 
v důsledku nevhodného provádění programu ZRZ.

V posledních letech byly obilniny nejvzdálenějších regionů zasaženy velkým výskytem  
škůdců, k němuž došlo v důsledku obchodních výměn.  Je nutné, aby producenti čelili 
velkému nárůstu výskytu škůdců, z čehož plyne potřeba posílit rostlinolékařské programy a 
rozšířit je na Kanárské ostrovy a pěstování banánů při současném zohlednění potřeby posílit 
udržitelné postupy.  

Podle názoru zpravodaje by bylo vhodné, aby Evropská unie navíc zintenzívnila hraniční 
kontroly dovážených produktů ze třetích zemí, jejichž produkce by měla dodržovat stejná 
veterinární a rostlinolékařská pravidla, jakými se řídí zemědělci a chovatelé 
v nejvzdálenějších regionech, aby se tak zamezilo nekalé konkurenci vůči místním 
produkcím. 


