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***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 pravidla pro 
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
(COM(2011)0625final/2 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0625final/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 42 a 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0336/2011),

– s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na odstavec 6 protokolu č. 4 
o bavlně připojeného k tomuto aktu,

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

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 8. března 20121

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20122,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. května 20123

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro 
rozvoj, jakož i Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním 
údajem pro zákonodárný orgán a lze je přesně stanovit, teprve až bude dosaženo dohody 
ve věci návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

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

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.



PE474.052v01-00 6/68 PR\881154CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo možno zohlednit nové právní 
předpisy týkající se režimů podpory, které 
mohou být přijaty po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, měla by být za účelem 
změn seznamu režimů podpory, na které se 
toto nařízení vztahuje, na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290.

(8) Aby bylo možno zohlednit nové právní 
předpisy týkající se režimů podpory, které 
mohou být přijaty po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, měla by být za účelem 
změn seznamu režimů podpory, které jsou 
uvedeny v příloze I tohoto nařízení, na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na specifické nové prvky 
a v zájmu zajištění ochrany práv příjemců 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy za účelem 
stanovení dalších definic týkajících se 
přístupu k podpoře podle tohoto nařízení,
stanovení rámce, v němž budou členské 
státy definovat minimální činnost 
prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin, a rovněž 
kritérií, která musí zemědělci splňovat, aby 
mohla být jejich povinnost udržovat 
zemědělskou plochu ve stavu vhodném pro 
produkci považována za splněnou, 
a kritérií pro stanovení převahy trav 
a jiných zelených pícnin, pokud jde 
o trvalé travní porosty.

(9) S ohledem na specifické nové prvky 
a v zájmu zajištění ochrany práv příjemců 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy za účelem 
stanovení rámce, v němž budou členské 
státy definovat minimální činnost 
prováděnou na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin, a rovněž kritérií, 
která musí zemědělci splňovat, aby mohla 
být jejich povinnost udržovat zemědělskou 
plochu – tj. jakoukoli plochu orné půdy, 
trvalého travního porostu a historických 
pastvin nebo trvalých kultur – ve stavu 
vhodném k produkci považována za 
splněnou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V zájmu zajištění ochrany práv 
příjemců by měla být pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
přenesena na Komisi za účelem přijetí 
pravidel týkajících se základu pro výpočet 
snížení, která mají členské státy použít při 
uplatňování finanční kázně u zemědělců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a 
společnosti spravující sportovní hřiště). V 
zájmu lepšího zacílení podpor by členské 
státy neměly poskytovat přímé platby
těmto fyzickým a právnickým osobám. 
Naproti tomu menší zemědělci na částečný 
úvazek přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta fyzickým a právnickým 
osobám, jejichž podnikatelská činnost se 
nezaměřovala na zemědělskou činnost 
nebo se na ni zaměřovala pouze okrajově. 
V zájmu lepšího zacílení podpor a většího 
zohlednění vnitrostátní situace by měla 
být každému členskému státu svěřena 
odpovědnost za vypracování definice 
aktivního zemědělce. Díky tomu by 
členské státy přestaly poskytovat přímé 
platby subjektům, jako jsou dopravní 
společnosti, letiště, realitní společnosti, 
společnosti spravující sportovní hřiště, 
kempy nebo těžební společnosti, pokud 
tyto subjekty nemohou prokázat, že 
splňují kritéria definující aktivního 
zemědělce. Naproti tomu menší zemědělci 
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na částečný úvazek přispívají přímo k 
životaschopnosti venkovských oblastí a z 
toho důvodu by měli mít možnost pobírat 
přímé platby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována a 
nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky s 
vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Aby bylo toto omezování podpor 
účinné, měly by členské státy stanovit 
některá kritéria, jak zabránit zemědělcům 
ve snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat v 

(15) Pro rozdělování přímé podpory příjmů 
mezi zemědělce je charakteristické 
přidělování nepoměrných částek spíše 
malému počtu velkých příjemců. 
Vzhledem k úsporám z rozsahu nepotřebují 
větší příjemci stejnou míru jednotné 
podpory, aby mohli účinně dosáhnout cíle, 
kterým je podpora příjmů. Navíc mohou 
větší příjemci díky svému potenciálu 
přizpůsobit se fungovat s nižší mírou 
jednotné podpory. Je tedy spravedlivé 
zavést pro velké příjemce systém, kdy bude 
výše podpory postupně snižována a 
nakonec omezena, aby se zlepšilo 
rozdělování plateb mezi zemědělce. Tento 
systém by však měl brát do úvahy 
náročnost práce odměňované pevným 
platem, aby nedocházelo k nepřiměřeným 
dopadům na velké zemědělské podniky s 
vysokým počtem zaměstnanců. Tyto 
maximální limity by se neměly vztahovat 
na platby poskytované zemědělcům 
uplatňujícím zemědělské postupy příznivé 
pro klima a životní prostředí, neboť by se 
tím mohly snížit užitečné cíle, které 
sledují. Neměly by se vztahovat ani na 
družstva a jiné právnické subjekty, které 
sdružují několik zemědělců pobírajících 
přímé platby a které přijímají a řídí platby 
předtím, než je zcela rozdělí svým členům. 
Aby bylo toto omezování podpor účinné, 
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členských státech, v nichž byly vytvořeny, 
a měly by být využity na financování 
projektů, které významně přispívají k 
inovacím podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. […] o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)1 [rozvoj venkova].

měly by členské státy stanovit některá 
kritéria, jak zabránit zemědělcům ve 
snahách toto omezení obcházet. Zisky 
plynoucí ze snižování a omezení podpor 
velkým příjemcům by měly zůstat v 
členských státech, v nichž byly vytvořeny, 
a měly by být využity na financování 
projektů, které významně přispívají k 
inovacím podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. […] o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) [rozvoj venkova].

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a přesuny do programů 
rozvoje venkova, je třeba pro každý 
členský stát stanovit čisté stropy, jejichž 
pomocí by se po uplatnění tohoto omezení 
vymezily platby zemědělcům. Aby se 
zohlednily zvláštnosti podpory 
poskytované v rámci SZP podle nařízení 
Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení 
Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 18. září 
2006, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších 
ostrovů v Egejském moři a mění nařízení 
(ES) č. 1782/2003, a skutečnost, že se na 
tyto přímé platby omezení nevztahuje, 
neměl by čistý strop pro dotčené členské 

(16) V zájmu snazšího uskutečňování 
omezení plateb, zejména pokud jde 
o postupy poskytování přímých plateb 
zemědělcům a odpovídající přesuny do 
programů rozvoje venkova, je třeba pro 
každý členský stát a případně i pro různé 
regiony v rámci jednoho členského státu
stanovit čisté stropy, jejichž pomocí by se 
po uplatnění tohoto omezení vymezily 
platby zemědělcům. Aby se zohlednily 
zvláštnosti podpory poskytované v rámci 
SZP podle nařízení Rady (ES) č. 247/2006 
ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví 
zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve 
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, 
a nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 ze dne 
18. září 2006, kterým se stanoví zvláštní 
opatření v oblasti zemědělství ve prospěch 
menších ostrovů v Egejském moři a mění 
nařízení (ES) č. 1782/2003, a skutečnost, 
že se na tyto přímé platby omezení 

                                               
1 Úř. věst. L […], […], s. […].
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státy tyto přímé platby zahrnovat. nevztahuje, neměl by čistý strop pro 
dotčené členské státy tyto přímé platby 
zahrnovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory mezi zemědělské pozemky v Unii, 
včetně těch členských států, které uplatňují 
režim jednotné platby na plochu podle 
nařízení (ES) č. 73/2009, by režim 
jednotné platby, jenž byl zaveden 
nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 
29. září 2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce, a jenž pokračoval 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, které 
spojilo dříve existující mechanismy 
podpory do jednotného režimu přímých 
plateb oddělených od produkce, měl 
nahradit nový režim základní platby. Tato 
změna s sebou nese uplynutí doby platnosti 
platebních nároků získaných podle 
uvedených nařízení a přiznání nároků 
nových, nicméně stále založených na počtu 
způsobilých hektarů, které mají zemědělci 
k dispozici v prvním roce provádění 
režimu. 

(20) Aby bylo zajištěno lepší rozdělování 
podpory mezi zemědělské pozemky v Unii, 
včetně těch členských států, které uplatňují 
režim jednotné platby na plochu podle 
nařízení (ES) č. 73/2009, by režim 
jednotné platby, jenž byl zaveden 
nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 
29. září 2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky 
a kterým se zavádějí některé režimy 
podpor pro zemědělce, a jenž pokračoval 
podle nařízení (ES) č. 73/2009, které 
spojilo dříve existující mechanismy 
podpory do jednotného režimu přímých 
plateb oddělených od produkce, měl 
nahradit nový režim základní platby. Tato 
změna s sebou nese vypršení doby platnosti 
platebních nároků získaných podle 
uvedených nařízení a přiznání nároků 
nových, nicméně stále založených na počtu 
způsobilých hektarů, které mají zemědělci 
k dispozici v prvním roce provádění 
režimu. Členské státy (nebo regiony), 
které používaly režim jednotné platby na 
základě regionálního modelu, by však 
měly mít možnost ponechat tyto platební 
nároky v platnosti. 

Or. en



PR\881154CS.doc 11/68 PE474.052v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutého
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena mezi členské 
státy spravedlivěji, a to omezením jejího 
napojení na historické referenční údaje a s 
ohledem na celkový rámec rozpočtu Unie. 
Aby se zajistilo rovnoměrnější rozdělování 
přímých podpor a současně se zohlednily 
rozdíly existující ve výši mezd a ve 
vstupních nákladech, měly by se částky 
přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. Členské státy, kde jsou přímé 
platby pod hranicí 90 % průměru, by měly 
tento rozdíl mezi jejich současnou úrovní 
a tímto průměrem snížit o třetinu. Toto 
sbližování hodnot by měly financovat 
poměrným dílem všechny členské státy s 
přímými platbami vyššími, než je průměr 
Unie. Kromě toho by v roce 2019 měly mít
všechny platební nároky aktivované v 
členském státě nebo v regionu jednotnou 
jednotkovou hodnotu a za tím účelem by 
mělo během přechodného období dojít k 
lineárnímu sbližování na tuto hodnotu. 
Aby se však zabránilo ničivým finančním 
důsledkům pro zemědělce, měly by členské 
státy, které používaly režim jednotné 
platby, a zejména historický model, mít 
možnost při výpočtu hodnoty platebních 
nároků v prvním roce uplatňování nového 
režimu částečně zohledňovat historické 
faktory. Diskuze o příštím víceletém 
finančním rámci na období od roku 2021 
by se měla zaměřit také na cíl, kterým je 
dokončit v daném období sbližování 

(21) Vzhledem k postupnému zapojování 
různých odvětví do režimu jednotné platby 
a k následnému období poskytnutému
zemědělcům na přizpůsobení je stále 
obtížnější odůvodnit existenci výrazných 
individuálních rozdílů ve výši podpory na 
hektar vyplývající z používání historických 
referenčních údajů. Přímá podpora příjmu 
by proto měla být rozdělena spravedlivěji, 
a to omezením jejího napojení na 
historické referenční údaje a s ohledem na 
celkový rámec rozpočtu Unie. Aby se 
zajistilo rovnoměrnější rozdělování 
přímých podpor a současně se zohlednily 
rozdíly existující ve výši mezd a ve 
vstupních nákladech, měly by se částky 
přímých podpor na hektar upravovat 
postupně. V roce 2019 by se měly všechny 
platební nároky aktivované v členském 
státě nebo v regionu přiblížit jednotné 
jednotkové hodnotě nebo této hodnoty 
dosáhnout, a za tím účelem by mělo 
během přechodného období dojít k 
sbližování na tuto hodnotu. Aby se 
zabránilo ničivým finančním důsledkům 
pro zemědělce, měly by členské státy, které 
používaly režim jednotné platby, a zejména 
historický model, mít možnost při výpočtu 
hodnoty platebních nároků zohledňovat 
historické faktory. Členské státy také 
mohou omezit snížení spojené s opuštěním 
historického modelu u základní platby 
podnikům.
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rovnoměrným rozdělováním přímé 
podpory v celé Evropské unii.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem lepší srozumitelnosti a čitelnosti by mělo být vnitřní a vnější sbližování uvedeno 
ve dvou odlišných bodech odůvodnění. Pokud je nutné vnitřní sbližování, měla by být 
členským státům ponechána nezbytná flexibilita, aby mohly stanovit míru a rychlost tohoto 
vnitřního sbližování, a tak zohlednit hospodářskou situaci zemědělských podniků a také 
relativní význam základní platby v rámci příjmů zemědělců.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Kromě sbližování výše podpor 
v jednotlivých státech a regionech je třeba 
také přizpůsobit vnitrostátní prostředky na 
přímé platby tak, aby u členských států, 
jejichž výše přímých plateb na hektar je 
nižší než 70 % průměru Unie, se tento 
rozdíl oproti průměru zmenšil o 30 %. 
V případě členských států, jejichž výše 
přímých plateb se pohybuje mezi 70 % a 
80 % průměru, by se měl rozdíl zmenšit o 
25 % a u členských států, jejichž výše 
přímých plateb je vyšší než 80 % průměru, 
by se měl tento rozdíl zmenšit o 10 %. Po 
uplatnění těchto mechanismů by žádný 
členský stát neměl dostávat méně než 
65 % průměru Unie. V případě členských 
států, jejichž výše podpor je vyšší než 
průměr Unie, by snaha o sbližování výše 
podpor neměla vést ke snížení výše podpor 
pod průměr Unie. Toto sbližování výše 
podpor by měly financovat poměrným 
dílem všechny členské státy s přímými 
platbami vyššími, než je průměr Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy 
a v případě zemědělců, kteří v roce 2011 
o podporu nepožádali.

(23) S cílem zaručit ochranu práv příjemců 
a vysvětlit specifické situace, které by 
mohly nastat při uplatňování režimu 
základní platby, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijímat akty o způsobilosti 
a přístupu zemědělců k režimu základní 
platby v případě dědictví 
a předpokládaného dědictví, dědictví 
v pronájmu, změny právního postavení 
nebo názvu a v případě fúze nebo rozdělení 
hospodářství; přijímat pravidla pro výpočet 
hodnoty a počtu či zvýšení hodnoty 
platebních nároků v souvislosti s přiznáním 
platebních nároků, včetně pravidel 
týkajících se možnosti prozatímní hodnoty 
a počtu či prozatímního zvýšení platebních 
nároků přiznaných na základě žádosti 
zemědělce, podmínek pro stanovení 
prozatímní a konečné hodnoty a počtu 
platebních nároků a případů, kdy by mohla 
přiznání platebních nároků ovlivnit 
smlouva o prodeji či pronájmu; přijímat 
pravidla pro stanovení a výpočet hodnoty 
a počtu platebních nároků získaných 
z vnitrostátní rezervy; přijímat pravidla pro 
úpravu jednotkové hodnoty platebních 
nároků v případě částí platebních nároků 
a kritéria pro přiznání platebních nároků na 
základě využívání vnitrostátní rezervy 
a v případě zemědělců, kteří v období 2009 
až 2011 o podporu nepožádali.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a v 
oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. diverzifikace plodin, 
zachování trvalých travních porostů a 
plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Povinný charakter těchto postupů by se
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem k 
uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu. Pro tento účel 
by členské státy měly použít část svých 
vnitrostátních stropů na přímé platby a 
poskytovat každoroční platbu na povinné 
postupy, které musí zemědělci dodržovat, 
jestliže se prioritně zaměřují na cíle v 
oblasti klimatu a v oblasti životního 
prostředí. Tyto postupy by měly mít 
podobu jednoduchých, všeobecných, 
mimosmluvních každoročních opatření, 
která by šla nad rámec podmíněnosti a byla 
spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a historických pastvin, 
zachování trvalých kultur v kombinaci 
s vhodnými agronomickými postupy a 
plocha využívaná v ekologickém zájmu. 
Tyto postupy by se měly vztahovat i na 
zemědělce, jejichž zemědělské podniky se 
plně nebo částečně nacházejí v lokalitách 
sítě „Natura 2000“, na něž se vztahuje 
směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, pokud jsou tyto postupy slučitelné s 
cíli uvedených směrnic. Zemědělci, kteří 
splňují podmínky stanovené v nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 
2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem k 
uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Totéž 
platí pro zemědělce, kteří se účastní agro-
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„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. 
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

environmentálních programů v rámci 
rozvoje venkova nebo kteří se připojí 
k vnitrostátnímu systému certifikace 
uznávanému pro svůj environmentální 
význam.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) S cílem zajistit, aby se povinnosti 
uvedené v opatření „diverzifikace plodin“ 
uplatňovaly přiměřeným a 
nediskriminačním způsobem a vedly k 
větší ochraně životního prostředí, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, aby mohla přijmout definici 
výrazu „plodiny“ a pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

vypuštěno

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty jako takovou, by měla být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby 
mohla přijmout pravidla týkající se 
uplatňování tohoto opatření.

(28) Ve snaze zajistit, aby zemědělci 
zachovávali půdu s trvalými travními 
porosty a historickými pastvinami jako 
takovou, by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přijmout týkající se uplatňování tohoto 
opatření.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 
uvedené v tomto opatření a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit v zájmu dodržení procentního 
podílu uvedeného v tomto opatření.

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
stanovit další kritéria pro druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
jsou uvedeny v tomto opatření, a doplnit 
další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit v zájmu dodržení procentního 
podílu uvedeného v tomto opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
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důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
pouze v míře nezbytné pro vytvoření 
motivace pro zachování současných úrovní 
produkce v uvedených regionech. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 
vázaná na produkci by měla být poskytnuta 
za účelem vytvoření motivace pro 
zachování současných úrovní 
zaměstnanosti nebo produkce v uvedených 
regionech či za účelem podpory odvětví 
nebo výroby, jež mají významný přínos 
pro zlepšení životního prostředí, boj proti 
změně klimatu nebo zachování biologické 
rozmanitosti. Tato podpora by rovněž měla 
být k dispozici zemědělcům, jimž ke dni 
31. prosince 2013 náležejí zvláštní platební 
nároky přiznané podle nařízení (ES) č. 
1782/2003 a nařízení (ES) č. 73/2009 a 
kteří nemají hektary způsobilé pro aktivaci 
platebních nároků. Pokud jde o 
schvalování nepovinné podpory vázané na 
produkci, která je vyšší než 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného pro 
jednotlivé členské státy, měla by být 
Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 

(38) Členským státům by mělo být 
povoleno využít část jejich vnitrostátních 



PE474.052v01-00 18/68 PR\881154CS.doc

CS

aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

stropů pro přímé platby za účelem 
zavedení jednoduchého režimu 
zaměřeného konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se k 
žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 
uvedené v příloze II nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení]. Cílem uvedeného 
režimu by měla být podpora stávající 
zemědělské struktury malých hospodářství 
v Unii, která by nebránila rozvoji směrem 
ke konkurenceschopnějším strukturám. Z 
toho důvodu by se měl přístup k režimu 
omezit na stávající podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Veškeré takto převedené částky 
musí být použity bez spolufinancování.
Členské státy, jejichž situace v oblasti 
rozvoje venkova je méně příznivá, by měly 
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prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

mít možnost tento převod posílit. Navíc by 
všechny členské státy měly mít možnost 
tento převod navýšit o částku úměrnou 
částkám, které nebyly přiděleny jako 
podpora oblastem s přírodními 
omezeními. Mají rovněž možnost převést 
částky, které nebyly vyčerpány na 
ekologizaci, a poskytnout tak další 
podporu na agroenvironmentální opatření 
v rámci rozvoje venkova. Zároveň by měla 
být členským státům, ve kterých úroveň 
přímé podpory zůstává nižší než 90 % 
průměrné výše podpory v Unii, dána 
možnost převádět prostředky z jejich 
podpory určené na rozvoj venkova do 
stropů jejich přímých plateb. Tato volba by 
měla proběhnout jednorázově a za určitých 
podmínek a měla by platit po celou dobu 
použitelnosti tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. b – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zjednodušeného režimu pro malé 
zemědělce, 

vii) dobrovolného zjednodušeného režimu 
pro malé zemědělce,

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla měnit seznam 

V zájmu zajištění právní jistoty se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, aby 
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režimů podpory uvedený v příloze I. mohla měnit seznam režimů podpory 
uvedený v příloze I, a to v rozsahu 
nezbytném k zohlednění nových 
legislativních aktů týkajících se režimů 
podpor, jež mohou být přijaty po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. xm

Odůvodnění

Seznam režimů podpory (v příloze I) je možné měnit jedině řádným legislativním postupem 
a akty v přenesené pravomoci lze používat pouze v případě dodatků k této příloze.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely, 

– zemědělská produkce, která zahrnuje 
chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely, 

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů nebo trvalých kultur;

e) „zemědělskou plochou“ se rozumí 
jakákoli plocha orné půdy, trvalých 
travních porostů a historických pastvin 
nebo trvalých kultur;

Or. en



PR\881154CS.doc 21/68 PE474.052v01-00

CS

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „trvalými travními porosty“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných zelených pícnin na přírodních 
(přirozený osev) nebo uměle vytvořených 
(umělý osev) plochách, která nebyla 
zahrnuta do střídání plodin v hospodářství 
po dobu pěti a více let; mohou sem patřit 
i jiné druhy vhodné pro pastvu, pokud 
trávy a jiné zelené pícniny i nadále 
převažují;

h) „trvalými travními porosty 
a historickými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
zelených pícnin na přírodních (přirozený 
osev) nebo uměle vytvořených (umělý 
osev) plochách, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v hospodářství; mohou sem 
patřit i jiné druhy nebo významné rysy, 
které půdu charakterizují jako historickou 
pastvinu;

Or. xm

Odůvodnění

Jednak je nutné zohlednit i trvalé pastviny a nejen pouze trvalé travní porosty, má-li definice 
zahrnovat extenzivní chov, a jednak bylo cílem zjednodušit definici a kontroly.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „trávami nebo jinými zelenými 
pícninami“ se rozumí všechny byliny 
obvykle se vyskytující na přírodních 
pastvinách nebo běžně obsažené 
v osevných směsích pro pastviny nebo
louky v členském státě (bez ohledu na to, 
zda jsou využity pro pastvu dobytka či 
nikoliv);

i) „zelenými pícninami“ se rozumí všechny 
byliny běžně obsažené v osevných směsích 
pro louky v členském státě (bez ohledu na 
to, zda jsou využity pro pastvu dobytka či 
nikoliv);

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vypracování dalších definic týkajících 
se přístupu k podpoře podle tohoto 
nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
podle odst. 1 písm. c) považována za 
splněnou;

c) stanovení rámce, v němž členské státy 
definují kritéria, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
podle odst. 1 písm. c) považována za 
splněnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení kritérií pro určení převahy 
trav a jiných zelených pícnin pro účely 
odst. 1 písm. h).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zabránilo tomu, že celková částka 
přímých plateb je vyšší než stropy 
stanovené v příloze III, provedou členské 
státy lineární snížení částek všech přímých 
plateb, s výjimkou přímých plateb 
poskytovaných podle nařízení (ES) č. 
247/2006 a (ES) č. 1405/2006.

Aby se zabránilo tomu, aby byla celková 
částka přímých plateb vyšší než stropy 
stanovené v příloze III, provedou členské 
státy lineární snížení částek všech přímých 
plateb, s výjimkou přímých plateb 
poskytovaných podle nařízení (ES) 
č. 247/2006 a (ES) č. 1405/2006. Členské 
státy mohou na regionální úrovni použít 
pro snížení jiné stropy, pokud se 
rozhodnou na této úrovni uplatňovat 
režim základní platby podle čl. 20 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je umožnit členským státům postupovat flexibilněji.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 55, pokud jde o pravidla týkající 
se základu pro výpočet snížení, která mají 
být uplatněna členskými státy na 
zemědělce podle odstavců 1 a 2 tohoto 
článku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Potvrzení rozpočtových pravomocí EP a postupu spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly z 
nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c); nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v roce 2011 se nezabývaly žádnou 
zemědělskou činností.

Or. en
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Odůvodnění

Přidáním tohoto požadavku se nejen zabrání tomu, aby se do nového režimu přímých plateb 
případně hlásili majitelé pozemků, kteří se nevěnují zemědělské činnosti, ale vyloučili by se 
z něj i ti majitelé pozemků, kteří ač se nezabývají zemědělskou činností, v současné době 
žádají o přiznání plateb.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví vhodná 
objektivní a nediskriminační kritéria k 
zajištění toho, aby se přímé platby 
neposkytly fyzické nebo právnické osobě:
a) u níž zemědělská činnost netvoří 
převážnou část všech jejích 
hospodářských činností; nebo
b) jejímž hlavním obchodním nebo 
podnikatelským cílem není zemědělská 
činnost.
Subjekty, jako jsou dopravní společnosti, 
letiště, realitní společnosti, společnosti 
spravující sportovní hřiště, kempy nebo 
těžební společnosti, nemohou být a priori 
považovány za aktivní zemědělce a být 
příjemci jakékoliv přímé platby, pokud 
nemohou prokázat, že se na ně nevztahují 
kritéria uvedená v prvním pododstavci 
písm. a) a b).
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
k subjektům uvedeným ve druhém 
pododstavci přidají další, pokud o tom 
předem informují Komisi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kritérií pro stanovení výše přímých 
plateb pro účely odstavců 1 a 2, zejména 
v prvním roce přiznání platebních nároků, 
pokud není hodnota platebních nároků 
zatím definitivně stanovena, a rovněž 
u nových zemědělců;

a) kritérií pro stanovení výše přímých 
plateb pro účely odstavců 1 a 2, zejména 
v prvním roce přiznání platebních nároků, 
pokud není hodnota platebních nároků 
zatím definitivně stanovena, a rovněž 
u nových zemědělců, aniž je tím dotčen čl. 
18 odst. 2; a

Or. en

Odůvodnění
Přiznávání nových platebních nároků by mělo být v členských státech, které plně uplatňují 
regionální model podle stávajícího nařízení (ES) č. 73/2009, dobrovolné. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výjimek z pravidla, že je třeba zohlednit 
příjmy z posledního účetního období, 
pokud nejsou příslušné údaje k dispozici; 
a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– o 70 % u tranše vyšší než 250 000 EUR 
až do výše 300 000 EUR;

– o 80 % u tranše vyšší než 250 000 EUR.

Or. xm
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Odůvodnění

V případě podpory překračující částku 250 000 EUR je nutné umožnit výraznější snížení 
plateb. Například (bez ohledu na výši mezd) příjemce, jemuž byla poskytnuta platba ve výši 
370 000 EUR, by po 80% snížení uplatňovaném na částky nad 250 000 EUR obdržel podporu 
ve výši 244 000 EU, zatímco v případě 70% snížení by tato částka činila 256 000 EUR.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– po uvedených sníženích činí maximální 
výše plateb 300 000 EUR.

Or. xm

Odůvodnění

Jedná se o technickou úpravu. Po snížení částek u všech tranší by měl být strop plateb 
stanoven na 300 000 EUR.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– o 100 % u tranše vyšší než 300 000 
EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Při používání daného omezení je třeba předejít případům, kdy by se na subjekty, jako jsou 
družstva, zemědělská sdružení pro společnou zemědělskou činnost (GAEC) nebo družstva 
užívající společnou zemědělskou techniku (CUMA), uplatňovala snížení, která se mají týkat 
výhradně jednotlivých členů.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. srpna 2013 mohou Belgie, Dánsko, 
Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, 
Španělsko, Švédsko a Spojené království 
přijmout rozhodnutí, že své roční stropy 
uvedené v prvním pododstavci zvýší 
o maximálně 10 procentních bodů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Roční stropy uvedené v prvním 
pododstavci lze zvýšit o maximálně 
5 procentních bodů v těch členských 
státech, které se rozhodnou, že nepoužijí 
platby pro oblasti s přírodními omezeními 
podle hlavy III kapitoly 3 tohoto nařízení 
nebo je použijí jen v omezeném rozsahu.



PR\881154CS.doc 29/68 PE474.052v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Rozhodne-li se některý členský stát, že v rámci pilíře I nepoužije platby pro oblasti 
s přírodními omezeními nebo je použije jen v omezeném rozsahu, měl by mít možnost tyto 
nepřidělené prostředky převést do pilíře II.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.

Rozhodnutí uvedená v pododstavcích 1, 
1a a 1b nemohou dohromady vést 
k převodu vyššímu než 20 % ročních 
vnitrostátních stropů uvedených v prvním 
pododstavci. Komise je o nich 
informována nejpozději do data 
uvedeného v prvním pododstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Procentní podíl oznámený v souladu 
s druhým pododstavcem je stejný pro roky 
uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

Procentní podíly oznámené v souladu 
s předchozím pododstavcem budou stejné
pro roky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou prostředky, které 
nebyly přiděleny v rámci plateb podle 
článku 33, přidat k převodům ve prospěch 
opatření na rozvoj venkova uvedených 
v prvním odstavci, jež budou mít formu 
podpory Unie na agroenvironmentálně-
klimatická opatření, která jsou přijímána 
v rámci programu pro rozvoj venkova 
financovaného z EZFRV v souladu 
s ustanoveními nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost převádět prostředky, které nebyly využity na ekologizaci, ve 
prospěch agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Režimy podpor uvedené v příloze I se 
použijí, aniž je dotčen případný přezkum, 
který se provádí kdykoli s ohledem na 
hospodářský vývoj a stav rozpočtu.

Režimy podpor uvedené v příloze I se 
použijí, aniž je dotčen případný přezkum, 
který se formou legislativního aktu 
provádí kdykoli s ohledem na hospodářský 
vývoj a rozpočtovou situaci.

Or. en



PR\881154CS.doc 31/68 PE474.052v01-00

CS

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci režimu základní platby 
se zemědělcům poskytne, pokud získají 
platební nároky podle tohoto nařízení na 
základě prvotního přidělení podle článku 
21, z vnitrostátní rezervy podle článku 23 
nebo převodem podle článku 27.

1. Podpora v rámci režimu základní platby 
se zemědělcům poskytne, pokud získají 
platební nároky podle tohoto nařízení na 
základě prvotního přidělení podle článku 
21, z vnitrostátní rezervy podle článku 23 
či převodem podle článku 27 nebo pokud 
jim byly přiznány platební nároky 
v souladu s nařízením (ES) č. 1782/2003 
a/nebo nařízením (ES) č. 73/2009 za 
předpokladu, že se jejich podnik nachází 
v členském státě, který se rozhodl využít 
možnosti uvedené v odst. 2 pododstavci 
1a.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělcům v členských státech (nebo regionech) s plně regionalizovaným režimem jednotné 
platby již byly přiznány nároky na platby ve všech způsobilých oblastech. Není tedy nutné 
zavádět zcela nový systém. 

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy, které k 31. prosinci 2013 
používají režim jednotné platby na základě 
regionálního modelu uvedeného v článku 
59 nařízení (ES) č. 1782/2003, přijmout 
do 1. srpna 2013 rozhodnutí, že ponechají 
v platnosti platební nároky přiznané 
v souladu s nařízením (ES) č. 1782/2003 
a/nebo nařízením (ES) č. 73/2009.

Or. en
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Odůvodnění

Zemědělcům v členských státech (nebo regionech) s plně regionalizovaným režimem 
jednotných plateb již byly přiznány nároky na platby ve všech způsobilých oblastech. Není 
tedy nutné zavádět zcela nový systém. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů 
vnitrostátní strop pro režim základní platby 
tak, že odečte od ročního vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze II roční 
částky, které se stanoví v souladu s články 
33, 35, 37 a 39. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
56 odst. 2.

1. Komise stanoví každoročně 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
každý členský stát vnitrostátní strop pro 
režim základní platby tak, že od ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II odečte roční částky, které se stanoví 
v souladu s články 33, 35, 37 a 39. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 56 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy se mohou před 1. srpnem 
2013 rozhodnout, že budou uplatňovat 
režim základní platby na regionální úrovni. 
V tom případě členské státy určí regiony 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií, jako jsou jejich agronomické a 
ekonomické rysy a jejich regionální 
zemědělský potenciál, nebo jejich 
institucionální nebo administrativní
struktura.

1. Členské státy se mohou před 1. srpnem 
2013 rozhodnout, že budou uplatňovat 
režim základní platby na regionální úrovni. 
V tom případě členské státy určí regiony 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií, jako jsou jejich agronomické a 
sociálně-ekonomické rysy a jejich 
regionální zemědělský potenciál, nebo 
jejich institucionální nebo administrativní 
struktura.

Or. fr
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Odůvodnění

Dalším kritériem, které by mělo být možné zohlednit, je pracovní síla. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou odstavce 2 se platební 
nároky přiznají zemědělcům, pokud 
požádají o přiznání platebních nároků 
v režimu základní platby do 15. května 
2014, s výjimkou případu vyšší moci a 
mimořádných okolností.

1. S výhradou odstavce 2 tohoto článku 
a aniž je dotčen čl. 18 odst. 2, se platební 
nároky přiznají zemědělcům, pokud 
požádají o přiznání platebních nároků 
v režimu základní platby do 15. května 
2014, s výjimkou případu vyšší moci 
a mimořádných okolností.

Or. en

Odůvodnění

Přiznávání nových platebních nároků by mělo být v členských státech, které plně uplatňují 
regionalizovaný model, dobrovolné. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu 
v režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) 
č. 73/2009, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

2. Zemědělci, kteří v období 2009 až 2011 
aktivovali alespoň jeden platební nárok 
v režimu jednotné platby nebo požádali 
o podporu v režimu jednotné platby na 
plochu, v obou případech v souladu 
s nařízením (ES) č. 73/2009, obdrží 
platební nároky v prvním roce použití 
režimu základní platby za předpokladu, že 
mají nárok na poskytnutí přímých plateb 
v souladu s článkem 9.

Or. xm
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Odůvodnění

Lhůtu je třeba prodloužit. Pokud by byla pouze jednoletá, mohli by být vyloučeni zemědělci, 
kteří kvůli mimořádným okolnostem nemohli využít svého nároku na platby.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb v 
souladu s článkem 9 a pokud v roce 2011:

Odchylně od prvního pododstavce obdrží 
zemědělci platební nároky v prvním roce 
použití režimu základní platby, pokud mají 
nárok na poskytnutí přímých plateb 
v souladu s článkem 9 a pokud v období 
2009 až 2011:

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě prodeje nebo pronájmu svého 
podniku nebo jeho části mohou fyzické 
nebo právnické osoby, které splňují 
odstavec 2, na základě smlouvy podepsané 
před 15. květnem 2014 převést právo na 
platební nároky podle odstavce 1 pouze na 
jednoho zemědělce, pokud tento splňuje
podmínky uvedené v článku 9. 

3. V případě prodeje, rozdělení nebo 
pronájmu svého podniku nebo jeho části 
mohou zemědělci, kteří splňují podmínky 
v odstavci 2, na základě smlouvy 
podepsané před 15. květnem 2014 převést 
právo na platební nároky podle odstavce 1 
na zemědělce, na něž přechází podnik 
nebo jeho část, za předpokladu, že splňují 
podmínky uvedené v článku 9. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné převést právo na platební nároky na více než jednu osobu a toto právo by 
mělo být převoditelné i v případě rozdělení podniku.



PR\881154CS.doc 35/68 PE474.052v01-00

CS

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 40 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

2. Členské státy, které použily režim 
jednotné platby podle nařízení (ES) č. 
73/2009, mohou omezit výpočet 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
podle odstavce 1 na částku, která odpovídá 
nejméně 20 % vnitrostátního nebo 
regionálního stropu stanoveného v souladu 
s články 19 nebo 20 po uplatnění 
lineárního snížení podle čl. 23 odst. 1.

Or. fr

Odůvodnění

V prvním roce provádění reformy by měl být zajištěn pozvolnější přechod.

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zvýšit 
vnitrostátní stropy uvedené v čl. 33 odst. 1 
nebo čl. 35 odst. 1, aby mohly podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií 
upřednostnit příjemce vybrané na 
celostátní úrovni, kteří naplňují definici 
aktivních zemědělců. Své rozhodnutí 
oznámí do 1. srpna 2013 Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky v 
členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.

5. Nejpozději od roku podání žádosti 2019 
musí mít veškeré platební nároky v 
členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu:

a) jednotnou jednotkovou hodnotu; nebo
b) se mohou odchýlit maximálně o 20 % 
od průměrné jednotkové hodnoty.

Or. fr

Odůvodnění

V některých případech by mohla harmonizace směrem k jednotné jednotkové hodnotě v roce 
2019 být příliš náročná. Je proto lepší ponechat členským státům určitou flexibilitu v tom, jak 
rychle tuto harmonizaci provedou.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 22. – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě uplatňování odstavců 2, 3 a 5 
mohou členské státy přijmout opatření 
k zajištění toho, aby v případě snížení 
platebních nároků podniku nebyly tyto 
platební nároky aktivované v roce 2019 
nižší o více než 30 % ve srovnání 
s platebními nároky aktivovanými v roce 
2014. 

Or. fr

Odůvodnění

Některé podniky, jejichž platební nároky na hektar se velmi liší od průměru Společenství, by 
tím mohly být velmi dotčeny, a proto je třeba členským státům umožnit přijímat opatření, 
která omezí snížení základní platby.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
vyšší než 3 % s výjimkou případu, kdy je 
to nutné pro potřeby přiznání platebních 
nároků podle odstavce 4 pro rok 2014.

1. Každý členský stát zřídí vnitrostátní 
rezervu. Za účelem vytvoření této 
vnitrostátní rezervy přistoupí členské státy 
v prvním roce uplatňování režimu základní 
platby k lineárnímu procentnímu snížení 
stropu režimu základní platby na 
vnitrostátní úrovni. Toto snížení nesmí být 
v roce 2014 vyšší než 3 % s výjimkou 
případu, kdy je to nutné pro potřeby 
přiznání platebních nároků podle odstavce 
4. V následujících letech mohou členské 
státy každoročně stanovit strop snížení na 
základě potřeb přiznání platebních 
nároků.

Or. xm

Odůvodnění

Má-li být členským státům uloženo zřízení vnitrostátní rezervy, je nutné – s výjimkou prvního 
roku – jim umožnit, aby mohli procentní podíl určovat podle svých potřeb, jakož i opatření 
k dosažení tohoto snížení.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
jejichž podnik se nachází na území 
členského státu, který se rozhodl využít 
možnosti uvedené v čl. 18 odst. 2, a jimž 
nebyl přiznán platební nárok ani podle 
nařízení (ES) č. 1782/2003, ani nařízení 
(ES) č. 73/2009, pokud v roce 2014 ohlásí 
zemědělskou plochu způsobilou pro 
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podporu; 

Or. xm

Odůvodnění

Rezervu lze použít i v případě, že nároky nebyly uplatněny, nebo byly uplatněny jen částečně.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) přiznaly platební nároky zemědělcům, 
kteří zemědělskou činnost zahájili po roce 
2011 a provozují ji ve zvláštních odvětvích 
zemědělství, které stanoví členské státy na 
základě objektivních a nediskriminačních 
kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou určovat priority mezi 
různými využitími vnitrostátní rezervy 
uvedené v tomto odstavci. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Při uplatňování odstavce 4 a odst. 5 
písm. a) stanoví členské státy hodnotu 
platebních nároků přiznaných zemědělcům 
na základě vnitrostátní nebo regionální 
průměrné hodnoty platebních nároků v 
roce jejich přiznání.

6. Při uplatňování odstavce 4 a odst. 5 
písm. a), aa) a ab) stanoví členské státy 
hodnotu platebních nároků přiznaných 
zemědělcům na základě vnitrostátní nebo 
regionální průměrné hodnoty platebních 
nároků v roce jejich přiznání.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 28 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) kritéria, která mají členské státy použít 
při přiznávání platebních nároků 
zemědělcům, kteří v roce 2011 
neaktivovali žádný nárok ani v roce 2011 
nepožádali o podporu v režimu jednotné 
platby na plochu podle čl. 21 odst. 2, a při 
přiznávání platebních nároků v případě 
použití smluvního ustanovení podle čl. 21 
odst. 3;

e) kritéria, která mají členské státy použít, 
když rozhodují o přiznání platebních 
nároků zemědělcům, kteří v období 2009 
až 2011 neaktivovali žádný nárok ani 
v období 2009 až 2011 nepožádali 
o podporu v režimu jednotné platby na 
plochu podle čl. 21 odst. 2, a přiznat 
platební nároky v případě použití 
smluvního ustanovení podle čl. 21 odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 28 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pravidla pro ohlašování a aktivaci 
platebních nároků;

g) pravidla pro obsah ohlašování 
a požadavky na aktivaci platebních nároků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, tyto zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí:

1. Členské státy poskytují zemědělcům, 
kteří mají nárok na platbu v režimu 
základní platby podle kapitoly 1, roční 
platbu za zemědělské postupy, které jsou 
šetrné pro klima a životní prostředí, pokud 
na svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, dodržují 
následující zásady:

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

a) pěstovat na své orné půdě dvě různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje pět až dvacet hektarů včetně, a tři 
různé plodiny, pokud orná půda 
zemědělce zahrnuje více než dvacet 
hektarů;

Or. fr

Odůvodnění

Toto opatření se sice nevztahuje na zemědělce, jejichž orná půda má výměr méně než pět 
hektarů, je však ještě nutné odlišit podniky s více než 20 hektary půdy a podniky s méně než 20 
hektary půdy.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty; a

b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé travní porosty 
a historické pastviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé plodiny v 
kombinaci se zvláštními agronomickými 
postupy; a

Or. fr

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 a 
uplatňování finanční kázně, lineární snížení 
v souladu s článkem 7 a veškerá snížení a 
sankce uložené podle nařízení (EU) č. XX 
[…] [horizontální nařízení], poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty ze
tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se jich týkají, a kteří jednají v souladu s 
články 30, 31 a 32.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
a uplatňování finanční kázně a lineární 
snížení v souladu s článkem 7, poskytují 
členské státy platbu uvedenou v této 
kapitole zemědělcům, kteří dodržují ty z
postupů uvedených v odstavci 1, které se 
vztahují na jejich podnik, a kteří jednají 
v souladu s články 30, 31, 31a a 32.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

4. Zemědělci jsou ipso facto oprávněni 
k platbě uvedené v této kapitole, pokud se 
v jejich případě jedná o:

– zemědělce, kteří splňují požadavky 
kladené na ekologické zemědělství 
v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 834/2007, nebo
– příjemce agroenvironmentálně-
klimatických plateb podle článku 29 
nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

V programech pro rozvoj venkova je nutné zabránit dvojím platbám v souvislosti 
s ekologizací a agroenvironmentálně-klimatickými opatřeními. Pozměňovací návrhy č. 41 
a 42 k nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova] zajišťují, aby všechna agroenvironmentálně-
klimatická opatření šla nad rámec požadavků na ekologizaci.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007.

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají 
k ekologické produkci v souladu s článkem 
11 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo na něž 
se vztahují agroenvironmentálně-
klimatická opatření podle článku 29 
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nařízení (EU) č. [...] [rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci, jejichž podniku byl udělen 
certifikát v rámci vnitrostátních nebo 
regionálních systémů ekologické 
certifikace, mají ipso facto nárok na 
platby uvedené v této kapitole. 

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je za účelem stanovení 
podrobnějších podmínek pro závazky 
a systémy certifikace podle článku 4a 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, aby 
zajistila, aby byly stejné povahy jako 
postupy uvedené v odstavci 1 a měly širší 
záběr než všechny relevantní postupy 
uvedené v odstavci 1, pokud jde o přínosy 
pro klima a životní prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není zcela využívána k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), neleží zcela 
ladem nebo není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. Žádná 
z těchto tří plodin nesmí pokrývat méně 
než 5 % orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 70 % orné půdy.

1. Pokud má orná půda zemědělce výměr 
od 5 do 20 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň dvě různé plodiny. 
Žádná z těchto plodin nesmí pokrývat 
méně než 10 % orné půdy.

Pokud má orná půda zemědělce větší 
výměr než 20 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny.
Hlavní plodina nesmí být pěstována na 
více než 70 % orné půdy a dvě hlavní 
plodiny nesmějí společně zabírat více než 
95 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. První odstavec se nepoužije na 
zemědělské podniky, pokud:
– veškerá orná půda je významnou část 
roku plně využívána k produkci trávy 
nebo jiných pícnin, leží zcela ladem nebo 
je oseta pouze plodinami pěstovanými ve 
vodě, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného; nebo
– orná půda dotčeného zemědělce má
výměr do 50 ha a více než 80 % způsobilé 
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zemědělské plochy podniku pokrývá trvalý 
travní porost a historické pastviny nebo 
trvalé kultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro účely tohoto článku se „kulturou“ 
rozumí jakákoli kultura uvedená v příloze 
Va.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise je způsobilá přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přidávat další 
plodiny k seznamu plodin již uvedených 
v příloze Va a stanovovat pravidla týkající 
se používání přesného výpočtu podílu 
různých plodin.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a historické pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 78

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Trvalé kultury

1. Zemědělci s trvalými kulturami, jako 
jsou olivové háje, vinice nebo ovocné 
sady, používají zvláštní agronomické 
postupy, které minimálně narušují půdu, 
a zatravňují povrch půdy. 
2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, jimiž upřesní zvláštní 
agronomické postupy uvedené v odstavci 1 
a pravidla pro používání těchto postupů. 

Or. en

Odůvodnění

Trvalé kultury v kombinaci s vhodnými agronomickými postupy mohou hrát důležitou úlohu 
při ochraně životního prostředí, zejména ochraně půdy. Je tomu tak v případě olivových hájů, 
vinic nebo ovocných sadů, v nichž je půda minimálně narušována a zatravněna. 

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 20 ha, 
zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, 
historických pastvin a ploch s trvalými 
kulturami podle čl. 31a odst. 1, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
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jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, např. živé ploty 
nebo kamenné zídky, ochranné pásy, 
pozemky s kulturami, které vážou dusík, 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii). 

Or. en

Pozměňovací návrh 84

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na alespoň 5 % v případě družstev 
sdružujících skupiny zemědělců, kteří 
vytvářejí soustavné, vzájemně sousedící 
plochy využívané v ekologickém zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se podporovat spolupráce mezi zemědělci při vytváření biologických koridorů.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla určovat další 
kritéria pro uznávání druhů ploch 
uvedených v odstavcích 1 a 1a tohoto 
článku za plochy využívané v ekologickém 
zájmu a aby mohla k plochám uvedeným 
v odstavci 1 tohoto článku doplňovat další 
druhy ploch, které lze vzít v úvahu při 
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ve zmíněném odstavci. dodržování procentního podílu uvedeného 
ve zmíněném odstavci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) případně splňují určitá objektivní 
a nediskriminační kritéria stanovená 
členskými státy.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem je umožnit členským státům stanovit dodatečné podmínky pro posouzení způsobilosti, 
zejména podle vzdělání či kompetencí, aby se co nejlépe zajistila ekonomická životaschopnost 
mladých zemědělců, kteří jsou příjemci konkrétní platby.



PR\881154CS.doc 51/68 PE474.052v01-00

CS

Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 89

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypuštěno

Or. fr

Pozměňovací návrh 90

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypuštěno

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 37. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy zvýšit vnitrostátní stropy 
uvedené v prvním pododstavci, aby mohly 
upřednostnit příjemce vybrané na 
celostátní úrovni podle objektivních 
a nediskriminačních kritérií. Své 
rozhodnutí oznámí do 1. srpna 2013 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy mohou do 1. srpna 2015 a do 
1. srpna 2017 přezkoumat svůj 
odhadovaný procentní podíl s účinkem od 
následujícího roku. Tento přezkoumaný 
procentní podíl oznámí Komisi do 1. srpna 
roku, který předchází roku, v němž se 
začne přezkoumaný procentní podíl 
uplatňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

– čelí určitým obtížím a přitom jsou 
obzvláště důležitá z hospodářských nebo
sociálních důvodů; nebo
– jsou obzvláště důležitá pro ochranu 
nebo zlepšení životního prostředí, klimatu 
nebo biologické rozmanitosti.

Or. fr

Odůvodnění

Odvětví nebo produkce, které mají přínos pro životní prostředí, klima nebo biologickou 
rozmanitost, by měly mít možnost získat podporu nezávisle na skutečnosti, zda čelí či nečelí 
zvláštním hospodářským obtížím.
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Pozměňovací návrh 95

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být nezávislá na základní platbě, aby se zohlednila 
živočišná výroba v podnicích bez půdy.

Pozměňovací návrh 96

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise je v souladu s článkem 55 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž pro tyto zemědělce 
stanoví přechodná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 

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

současných úrovní zaměstnanosti nebo 
produkce v příslušných regionech.

Or. fr

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být k dispozici nejen pro zachování stávající úrovně 
produkce, ale také v případě potřeby pro zachování úrovně zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 38. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce může 
být podpora vázaná na produkci 
poskytnuta v limitu, který jde nad rámec 
zachování stávající úrovně produkce, 
pokud se jedná o podporu vázanou na 
produkci spojenou s ochranou životního 
prostředí. Dotčený členský stát tento limit 
stanoví s ohledem na určené 
environmentální cíle a problémy. O takto 
stanoveném limitu informuje v souladu s 
článkem 40 Komisi a tento limit je 
schvalován v souladu s článkem 41.

Or. fr

Odůvodnění

V případě odvětví a druhů zemědělské činnosti, které jsou přínosné pro životní prostředí, je 
třeba, aby existovala možnost podporovat produkci i nad rámec pouhého zachovávání 
stávajících objemů produkce.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou do 1. srpna 2016
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavců 

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

odstavců 1, 2 a 3 a rozhodnout s účinkem 
od následujícího roku:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy získají větší flexibilitu v řízení podpory vázané na produkci.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) že změní podmínky poskytování 
podpory vázané na produkci;

Or. fr

Odůvodnění

Musí existovat možnost změnit daná ustanovení, aniž by se zároveň měnila výše rozpočtu 
vyčleněného na podporu vázanou na produkci.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví částku roční platby 
v režimu pro malé zemědělce na jedné z 
těchto úrovní, s výhradou odstavců 2 a 3:

1. Členské státy mohou stanovit částku 
roční platby v režimu pro malé zemědělce 
na jedné z těchto úrovní, s výhradou 
odstavců 2 a 3:

Or. en
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) částka nepřesahující 15 % vnitrostátní 
průměrné platby na jednoho příjemce;

a) částka nepřesahující 25 % vnitrostátní 
průměrné platby na jednoho příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částka odpovídající vnitrostátní 
průměrné platbě na jeden hektar 
vynásobená počtem maximálně tří hektarů.

b) částka odpovídající vnitrostátní 
průměrné platbě na jeden hektar 
vynásobená počtem maximálně pěti
hektarů.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částky uvedené v odstavci 1 nesmí být 
nižší než 500 EUR a nesmí být vyšší než 
1 000 EUR. Aniž je dotčen čl. 51 odst. 1, 
pokud povede uplatňování odstavce 1 k 
částce nižší než 500 EUR nebo vyšší než 
1 000 EUR, zaokrouhluje se částka nahoru 
nebo dolů tak, aby bylo dosaženo 
minimální nebo maximální částky.

2. Částky uvedené v odstavci 1 nesmí být 
nižší než 500 EUR a nesmí být vyšší než 
1 500 EUR. Aniž je dotčen čl. 51 odst. 1, 
pokud povede uplatňování odstavce 1 k 
částce nižší než 500 EUR nebo vyšší než 
1 500 EUR, zaokrouhluje se částka nahoru 
nebo dolů tak, aby bylo dosaženo 
minimální nebo maximální částky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které využijí možnosti 
uvedené v čl. 20 odst. 1, mohou na 
regionální úrovni uplatnit různé stropy 
pro snížení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud celková částka plateb v režimu 
pro malé zemědělce překročí 10 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II, použijí členské státy lineární snížení na 
částky, které mají být vyplaceny v souladu 
s touto hlavou, aby byl dodržen uvedený 
procentní podíl.

2. Pokud celková částka plateb v režimu 
pro malé zemědělce překročí 15 % ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
II, použije dotčený členský stát lineární 
snížení na částky, které mají být vyplaceny 
v souladu s touto hlavou, aby byl dodržen 
uvedený procentní podíl.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí

(v tisících EUR)
Kalendářní rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 a další rok

Belgie 553 521 544 065 534 632 525 205 525 205 525 205
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Bulharsko 655 661 737 164 810 525 812 106 812 106 812 106
Česká republika 892 698 891 875 891 059 890 229 890 229 890 229
Dánsko 942 931 931 719 920 534 909 353 909 353 909 353
Německo 5 275 876 5 236 176 5 196 585 5 156 970 5 156 970 5 156 970
Estonsko 108 781 117 453 126 110 134 749 134 749 134 749
Irsko 1 240 652 1 239 027 1 237 413 1 235 779 1 235 779 1 235 779
Řecko 2 099 920 2 071 481 2 043 111 2 014 751 2 014 751 2 014 751
Španělsko 4 934 910 4 950 726 4 966 546 4 988 380 4 988 380 4 988 380
Francie 7 732 611 7 694 854 7 657 219 7 619 511 7 619 511 7 619 511
Itálie 4 023 865 3 963 007 3 902 289 3 841 609 3 841 609 3 841 609
Kypr 52 273 51 611 50 950 50 290 50 290 50 290
Lotyšsko 163 261 181 594 199 895 218 159 218 159 218 159
Litva 396 499 417 127 437 720 458 267 458 267 458 267
Lucembursko 34 313 34 250 34 187 34 123 34 123 34 123
Maďarsko 1 298 104 1 296 907 1 295 721 1 294 513 1 294 513 1 294 513
Malta 5 316 5 183 5 050 4 917 4 917 4 917
Nizozemsko 806 975 792 131 777 320 762 521 762 521 762 521
Rakousko 707 503 706 850 706 204 705 546 705 546 705 546
Polsko 3 038 969 3 066 519 3 094 039 3 121 451 3 121 451 3 121 451
Portugalsko 573 046 585 655 598 245 610 800 610 800 610 800
Rumunsko 1 472 005 1 692 450 1 895 075 1 939 357 1 939 357 1 939 357
Slovinsko 141 585 140 420 139 258 138 096 138 096 138 096
Slovensko 386 744 391 862 396 973 402 067 402 067 402 067
Finsko 533 932 534 315 534 700 535 075 535 075 535 075
Švédsko 710 853 711 798 712 747 713 681 713 681 713 681
Spojené 
království 3 624 384 3 637 210 3 650 038 3 662 774 3 662 774 3 662 774

Pozměňovací návrh

2014 2015 2016 2017 2018 2019 a další roky

Belgie 554 701 548 646 542 261 535 640 535 640 535 640

Bulharsko 657 571 735 055 805 495 814 887 814 887 814 887

Česká republika 891 307 892 742 893 686 894 054 894 054 894 054

Dánsko 940 086 929 824 919 002 907 781 907 781 907 781

Německo 5 237 224 5 180 053 5 119 764 5 057 253 5 057 253 5 057 253

Estonsko 113 168 125 179 137 189 149 199 149 199 149 199

Irsko 1 236 214 1 235 165 1233 425 1 230 939 1 230 939 1 230 939

Řecko 2 098 834 2 075 923 2 051 762 2 026 710 2 026 710 2 026 710

Španělsko 4 939 152 4 957 834 4 973 833 4 986 451 4 986 451 4 986 451

Francie 7 655 794 7 572 222 7 484 090 7 392 712 7 392 712 7 392 712

Itálie 4 024 567 3 980 634 3 934 305 3 886 268 3 886 268 3 886 268

Kypr 52 155 51 585 50 985 50 362 50 362 50 362

Lotyšsko 176 500 206 565 236 630 266 695 266 695 266 695

Litva 402 952 426 070 449 189 472 307 472 307 472 307
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Lucembursko 33 943 33 652 33 341 33 015 33 015 33 015

Maďarsko 1 295 776 1 297 535 1 298 579 1 298 791 1 298 791 1 298 791

Malta 5 365 5 306 5 244 5 180 5 180 5 180

Nizozemsko 809 722 800 883 791 561 781 897 781 897 781 897

Rakousko 706 071 706 852 707 242 707 183 707 183 707 183

Polsko 3 079 652 3 115 887 3 152 121 3 188 356 3 188 356 3 188 356

Portugalsko 582 466 598 550 614 635 630 719 630 719 630 719

Rumunsko 1 485 801 1 707 131 1 928 460 2 002 237 2 002 237 2 002 237

Slovinsko 140 646 139 110 137 491 135 812 135 812 135 812

Slovensko 391 608 397 576 403 543 409 511 409 511 409 511

Finsko 533 451 535 518 537 295 538 706 538 706 538 706

Švédsko 709 922 712 820 715 333 717 357 717 357 717 357
Spojené 
království 3 652 541 3 655 113 3 657 684 3 660 255 3 660 255 3 660 255

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Výše stropů v příloze III] [Pozmění se v souladu s tím, zda bude 
přijat/schválen článek 11 ve znění 
pozměněném EP]

Or. fr

Odůvodnění

Pokud budou provedeny změny v článku 11 týkajícím se stropů, bude muset být v důsledku 
toho pozměněna i příloha III.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Va
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Seznam kultur uvedený v článku 30
jarní forma pšenice obecné nebo osiva 
soureži nebo pšenice špaldy
ozimá forma pšenice obecné nebo osiva 
soureži nebo pšenice špaldy
pšenice tvrdá
žito jarní
žito ozimé
ječmen jarní
ječmen ozimý
oves jarní
oves ozimý
kukuřice
rýže
zrna čiroku
pohanka nebo proso nebo lesknice 
kanárská
maniok nebo maranta nebo salepový 
kořen nebo topinambur nebo batáty
řepice nebo řepka
slunečnice
sojové boby
podzemnice olejná
lněná semena
jiná olejnatá semena nebo olejnaté plody
vojtěška nebo vičenec nebo jetel nebo vlčí 
bob nebo vikev nebo komonice lékařská 
nebo hrachor setý a štírovník růžkatý 
hrách nebo cizrna nebo fazole nebo čočka 
nebo jiné luštěniny
brambory 
cukrová řepa
cukrová třtina
kukuřice cukrová
chmel
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len
konopí
tabák
rajčata
cibule nebo šalotka nebo česnek nebo pór 
nebo jiná cibulová zelenina
zelí nebo květák nebo kedluben nebo 
kadeřávek nebo podobné jedlé rostliny 
rodu brassica
salát hlávkový
čekanka
mrkev nebo vodnice nebo řepa salátová, 
nebo kozí brada nebo celer bulvový nebo 
ředkvička nebo podobné jedlé kořeny
okurky salátové nebo okurky nakládačky
luštěniny
avokádo
melouny nebo muďouly
šafrán
tymián nebo bazalka nebo meduňka nebo 
máta nebo oregano nebo rozmarýn nebo 
šalvěj
svatojánský chléb
bavlna

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští.

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v článku 36 se stanoví jednotná hodnota pro všechny členské státy, 
pozbývá tato příloha smyslu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropa zažívá sociální, ekonomickou, finanční a environmentální situaci „sui generis“, která 
vyžaduje politickou reakci na všech úrovních. Jednou z nich je zemědělství a oblast venkova, 
jejichž společné politiky volají po odvážné restrukturalizaci, aby mohly řešit naléhavé úkoly, 
které před nimi stojí v současnosti i budoucnosti.

Je nezbytné, aby evropští zemědělci byli i nadále schopni zajišťovat občanům odpovídající 
míru soběstačnosti v zásobování potravinami a surovinami, a to pokud jde o jejich množství a 
jakost i o přijatelné ceny.

To znamená sladit činnost v oblasti zemědělství s udržitelnou výrobou a vtisknout 
evropskému zemědělství vizi budoucnosti, v níž by měla konkurenceschopnost jít ruku v ruce 
s udržitelností. Tato vize musí také brát v úvahu, že udržitelnost se netýká pouze otázky 
životního prostředí, ale především vlastní životaschopnosti zemědělství v dlouhodobém 
horizontu, a to z hospodářského i sociálního hlediska. Přechod k evropskému zemědělství, 
které by bylo šetrnější k životnímu prostředí, je tedy podmínkou „sine qua non“ jeho vlastní 
životaschopnosti. 

Je rovněž nutné, aby si evropské zemědělství zachovalo konkurenceschopnost vůči svým 
hlavním obchodním partnerům, kteří dostávají vysoké dotace nebo se na ně vztahují méně 
náročná kritéria produkce.

Zemědělský sektor musí patřičným způsobem přispívat k naplňování nové strategie „Evropa 
2020“ v oblasti boje proti změně klimatu, inovací a vytváření pracovních míst a má k tomu 
odpovídající potenciál. To znamená, že je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost venkovským 
oblastem, a to zejména oblastem nejvíce znevýhodněným, za účelem posílení jejich sociální a 
hospodářské dynamiky s cílem dosáhnout udržitelnosti.

Nová politika pro zemědělství a oblast venkova v Evropě musí být založena na trojí zásadě  
„legitimity /spravedlnosti /efektivnosti“, tj. na přidělování zdrojů na cíle, které daňoví 
poplatníci i společnost považují za prospěšné,  na co nejspravedlivějším rozdělování těchto 
zdrojů mezi zemědělce, regiony a členské státy a na jejich využití v souladu s optimalizací 
výsledků, kterých má být dosaženo.

Vzhledem k velké různorodosti evropského zemědělství, která musí být zachována, a 
vzhledem k potřebě zachovat společný rámec právních předpisů pro provádění zemědělské 
politiky a rozvoj venkova se do subsidiarity musí promítnout správná míra rovnováhy mezi 
těmito dvěma dynamikami. A zjednodušení, aniž by jím byly dotčeny požadavky na řádné 
využívání veřejných prostředků, by se mělo v co největší míře promítnout do všech předpisů.

Mimoto přijal Evropský parlament (EP) v loňském roce velkou většinou – v souvislosti 
s projednáváním zpráv poslanců Lyona a Desse – soubor obecných politických pokynů, 
kterým se dostalo náležitého ocenění.

S ohledem na legislativní návrhy předložené Evropskou komisí (EK) je nyní na Parlamentu, 
aby se vyslovil k hlavním opatřením a politickým nástrojům zaměřeným na realizaci 
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uvedených cílů, v tomto konkrétním případě k návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro 
přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky (SZP), 
s cílem doplnit jej a sladit s druhým pilířem společné zemědělské politiky (SZP).

Aktivní zemědělec
Zpravodaj sdílí názor, že podpora z veřejných prostředků by měla být poskytována pouze 
subjektům, u nichž zemědělská činnost představuje hlavní nebo převažující část 
hospodářských činností, které vyvíjejí, a to za podmínek vymezených každým členským 
státem. Zároveň předkládá seznam subjektů a činností využívajících pozemky, jimž nebude 
umožněno čerpat přímé platby v rámci SZP, např. letiště, realitní společnosti, golfová hřiště, 
kempy, těžební společnosti atd.

Maximální stropy a postupné snižování finančních prostředků
Zpravodaj podporuje návrh EK týkající se uplatňování sazeb postupného snižování finančních 
prostředků, a to na 20 % pro třídu plateb mezi 150 000 EUR a 200 000 EUR a na 40 % pro 
třídu plateb mezi 200 000 EUR a 250 000 EUR, avšak u částek nad 250 000 EUR navrhuje 
zvýšit tuto sazbu ze 70 % na 80 %. Podporuje také zavedení maximálního stropu ve výši       
300 000 EUR.

Zpravodaj podporuje, jako motivaci k vytváření a udržování zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech, návrh EK na odečítání nákladů na platy a ostatní platby sociálního zabezpečení 
z částek, u nichž bude nutné tyto sazby postupného snižování finančních prostředků 
uplatňovat.  Družstva by měla být z uplatňování tohoto opatření vyňata. Jiné formy 
kolektivního využívání půdy by měly mít možnost využívat vzorec pro výpočet přímých 
plateb, jenž by zohledňoval hodnotu přiřazovanou individuálně každému ze svých členů,        
u nichž bude uplatňována příslušná sazba postupného snižování finančních prostředků.

Flexibilita mezi oběma pilíři
Zpravodaj poukazuje na význam skloubení mechanismů podpory a soudržnosti mezi nimi, jak 
je stanoveno v obou pilířích společné zemědělské politiky, a rozšiřuje možnosti převodů         
z  1. do 2. pilíře vzhledem k velké variabilitě objemu finančních prostředků přidělených 
jednotlivým členským státům na jeden nebo druhý pilíř.

Proto navrhuje možnost převést z 1. do 2. pilíře – a bez spolufinancování ze strany daného 
členského státu – prostředky nevyužité v „ekologické složce“ režimu přímých plateb 
(ekologizace) a v platbách určených pro oblasti se zvláštními přírodními omezeními.
Členským státům, jejichž finanční situace ve 2. pilíři je méně příznivá, se poskytuje možnost 
převést za stejných podmínek až 20 % jejich vnitrostátních finančních rámců.

Celková výše převodů – s výjimkou převodu částek nevyužitých na ekologické činnosti – by 
neměla přesáhnout 20 %.

Režim základní platby
Pro zjednodušení uplatňování nového režimu přímých plateb zpravodaj navrhuje, aby členské 
státy, které zavedly systém podpory bez jakékoli vazby na produkci, byly automaticky 
zařazeny do režimu nového. Navrhuje také, aby nárok na platbu v prvním roce měli ti 
zemědělci, kteří aktivovali alespoň jeden platební nárok v roce 2009, 2010 nebo 2011, a nikoli 
pouze v posledním roce, jak navrhuje EK.
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Ekologická složka přímých plateb („greening“)
Členským státům, které chtějí posílit ekologickou složku přímých plateb, se umožňuje 
poskytnout na tuto složku vyšší procentní podíl, než je 30 % jejich vnitrostátních finančních 
rámců.

Zpravodaj zavádí větší flexibilitu v rámci ekologických opatření, a to rozšířením možností, 
které umožňují nárokovat si ekologické platby, a zjednodušením podávání žádostí. Této 
flexibility se dosáhne zavedením opatření, která umožní zemědělcům obdržet ekologickou 
platbu jako ekvivalent, prostřednictvím opatřením v rámci druhého pilíře nebo 
prostřednictvím ekologické certifikace zemědělských podniků, a na druhé straně zavedením 
úprav, jež umožňují podstatné zjednodušení. 

- Nová opatření:

a) způsobilost „ipso facto“ ploch, na něž se vztahují agroenvironmentální opatření pro 
ekologickou složku přímých plateb;

b) zavedení ekologické certifikace zemědělských podniků za podmínek stanovených 
Evropskou komisí jakožto možnosti pro jejich automatickou způsobilost v rámci ekologické 
složky přímých plateb;

d) způsobilost k ekologické platbě u trvalých kultur, jako jsou olivové háje, vinice a ovocné 
sady, za předpokladu, že jsou spojeny s agronomickými postupy týkajícími se ochrany půdy, 
např. „zatravnění“ (green cover), a pokrývají více než 80 % způsobilé plochy v zemědělských 
podnicích s rozlohou půdy méně než 50 ha; plochy trvalých kultur spojené s takovými 
agronomickými postupy jsou osvobozeny od uplatňování pravidel pro plochu využívanou      
v ekologickém zájmu.

- Zjednodušení opatření navržených EK:

a) Diverzifikace plodin
Zemědělské podniky o rozloze 5 až 20 ha by měly být povinny stále pěstovat dvě různé 
kultury, z nichž žádná nepřesáhne 90 % plochy jejich orné půdy. Pro zemědělské podniky      
o rozloze větší než 20 ha stále platí povinnost pěstovat nejméně tři různé kultury, z nichž 
žádná nemůže zabírat více než 70 % orné půdy a dvě společně nemohou zabírat více než      
95 %.

Pro zemědělské podniky o rozloze menší než 50 ha tato povinnost neexistuje, pokud  80 % 
způsobilé zemědělské plochy zabírají travní porosty, pastviny nebo trvalé kultury. 

b) Trvalé travní porosty
K pojmu trvalé travní porosty byl za účelem rovnocennosti připojen pojem historické 
pastviny, který je také trvalé povahy a je spojen s extenzivní produkcí.

c) Plochy využívané v ekologickém zájmu
EK navrhuje, aby 7 % způsobilých hektarů určitého zemědělského podniku bylo vyhrazeno 
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pro vytvoření ploch využívaných v ekologickém zájmu. Zpravodaj navrhuje, aby se tento 
režim vztahoval pouze na zemědělské podniky o rozloze větší než 20 hektarů. Navrhuje také, 
aby vždy, když budou tyto plochy přiléhat k jiným rovnocenným plochám v sousedním 
zemědělském podniku, byl jednotlivě snížen procentní podíl způsobilých hektarů pro tento 
účel ze 7 % na 5 %. Konečně navrhuje, aby mohly být kultury, které vážou dusík, započítány 
do procentního podílu požadovaného pro plochu využívanou v ekologickém zájmu.

Mladí zemědělci
Zpravodaj navrhuje, aby 25% zvýšení platebních nároků mladých zemědělců platilo pro 
podniky o rozloze větší než 50 ha ve všech členských státech.

Podpora vázaná na produkci
Zpravodaj připojuje faktor „pracovní místa“ k nezbytným podmínkám, které EK navrhla pro 
udělení vázané podpory.

Vzhledem k významu, který má tato podpora pro zachování zemědělské činnosti v některých 
regionech Evropy, navrhuje zpravodaj, aby mohly být tyto zvláštní nároky zachovány.

Navrhuje také, aby rozhodnutí, jež mají přijmout členské státy ohledně procentní hodnoty 
maximálních vnitrostátních stropů pro financování vázané podpory, mohla být přijata do       
1. srpna každého roku, a nikoli v roce 2013 a 2016, jak navrhla EK.

Režim pro drobné zemědělce
S ohledem na rozdílnost situace v jednotlivých členských státech, pokud jde o otázku  
drobných zemědělců, zpravodaj navrhuje, aby byl tento režim dobrovolný. Navrhuje však, 
aby procentní podíl ke stanovení výše roční platby v rámci tohoto režimu, kromě vnitrostátní 
průměrné hodnoty, mohl činit až 25 % namísto 15 %, které navrhla EK. Navrhuje rovněž, aby 
se částka odpovídající vnitrostátní průměrné hodnotě platby na hektar násobila 5, nikoli 3, a 
aby maximální částka, jež má být vyplacena každému zemědělci, mohla činit až 1 500 EUR 
oproti částce 1 000 EUR navržené Evropskou komisí.

Vnitrostátní stropy 
Nová struktura, kterou pro SZP navrhla EK, sleduje cíl konvergence úrovní podpory mezi 
zemědělci, regiony a jednotlivými členskými státy v krátkodobém a střednědobém časovém 
horizontu. Návrh EK jde však mnohem dál v oblasti konvergence podpor v rámci jednoho 
členského státu než v oblasti konvergence podpor mezi jednotlivými členskými státy.            
V prvním případě doporučuje také, aby až do roku 2019 měly veškeré platby v rámci jedné 
země nebo regionu jednotnou hodnotu, tj. 0% odchylku. Na druhé straně se jeho návrh na 
rozdělení přídělu finančních prostředků jednotlivým členským státům pohybuje mezi 57 % 
nad průměrem EU/27 a 47 % pod tímto průměrem (s výjimkou Malty). To znamená, že 
celková hodnota odchylky činí více než 100 %.

S cílem zavést větší míru konzistence mezi těmito dvěma rychlostmi zpravodaj doporučuje, 
aby byl zaveden dobrovolný mechanismus ke zpomalení procesu vnitřní konvergence a jiný 
mechanismus k urychlení (i když jen malému) konvergence mezi členskými státy.

Proto zpravodaj navrhuje, aby průměrná úroveň podpor pro jednotlivé členské státy v 
přepočtu na eura na hektar, konvergovala k průměrné hodnotě, a nikoli k 90 % průměrné 
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hodnoty, jak navrhuje EK. zpravodaj tedy navrhuje, aby členské státy, které se nacházejí pod  
70% průměrnou hodnotou Společenství, získaly zpět 30 % tohoto rozdílu; aby ty, které se 
nacházejí mezi 70 % a 80 % průměrné hodnoty, získaly zpět 25 % tohoto rozdílu; a aby státy, 
které se nacházejí mezi 80 % a průměrnou hodnotou, získaly zpět 10 % tohoto rozdílu. Žádný 
členský stát se za žádných okolností nebude nacházet pod hranicí 65 % průměrné hodnoty 
Společenství. Na tento proces by měly poměrným dílem přispět členské státy, které se 
nacházejí nad průměrnou hodnotou EU/27, a to se zárukou, že žádný z nich neklesne pod tuto 
průměrnou hodnotu v důsledku uplatnění uvedeného mechanismu.

Konvergence plateb v rámci jednoho členského státu nebo regionu
Prudký pokles uvedených podpor v krátkém období v rámci některých členských států nebo 
regionů může zpochybnit životaschopnost mnoha zemědělských podniků, což může mít vážné 
hospodářské, sociální a environmentální důsledky. Pro zmírnění tohoto potenciálního 
negativního dopadu se členským státům umožňuje stanovit pásmo odchylek konvergence 
plateb na 20 % v porovnání s průměrnou hodnotou a omezit v období 2014/2019 jednotlivé 
snížení základní platby na nejvýše 30 %.

Tato zpráva byla vypracována na základě celkové výše finančních prostředků vyčleněných na 
SZP tak, jak ji navrhla Evropská komise pro budoucí víceletý finanční rámec. Zásadní změny 
v tomto návrhu budou mít za následek nutnost revize obsahu této zprávy.


