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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pokud jde o rozpočtovou kontrolu přímých plateb poskytovaných zemědělcům v režimech 
podpory v rámci společné zemědělské politiky, je prioritou navrhovatelky výboru CONT 
zajistit transparentnost, zjednodušení a snížení administrativní zátěže a současně zachovat 
politické cíle zabezpečení potravin, udržitelnosti z hlediska životního prostředí a územní 
soudržnosti.

Potřebu zjednodušení Parlament naznačil již ve svém usnesení ze dne 18. května 2010 
o zjednodušení SZP (2009/2155(INI)), v němž se na Komisi obrací s těmito požadavky 
a doporučeními:
– při zavádění nového nařízení by její snahou mělo být současně i odstranění nadbytečné 
zátěže, 
– další zjednodušení SZP je nezbytné k tomu, aby se snížily náklady na její provádění hrazené 
orgány EU, členskými státy i příjemci podpor,
– opatření SZP by měla odpovídat sledovanému cíli a legislativní cesta by měla být zvolena 
pouze tehdy, je-li to skutečně odůvodnitelné,
– členské státy by měly mít možnost zavádět v plánech rozvoje venkova režim daňových 
paušálů podle velikosti pozemku, a to především pro malé zemědělské podniky,
– mají-li být zjednodušena pravidla pro režim jednotných plateb, každoroční poskytování 
stejných podrobných informací v této souvislosti by mělo být zrušeno,
– v budoucím systému by měly být zohledněny zásady zjednodušování a zjednodušení, 
transparentnost a spravedlnost by měly být klíčovými prioritami reformy SZP.

Navrhovatelka výboru CONT se obává, že stávající návrh, prozkoumáme-li jej v kontextu 
zjištění posouzení dopadů provedeného Komisí (SEC(2011)01153), obsahuje některá 
ustanovení, která mohou ohrozit cíl snížení administrativní zátěže, zejména pokud jde 
o ustanovení o ekologizaci, aktivních zemědělcích, povinných režimech pro mladé zemědělce 
a malé zemědělce atd.

Aby odůvodnila svůj postoj a předložené pozměňovací návrhy, ráda by upozornila na některé 
prvky přílohy 8 „Zjednodušení SZP“ k posouzení dopadů vyhotoveného Komisí, které stojí za 
povšimnutí.

Zejména v bodě 2.4.2 „Výsledky konzultace vedené se zúčastněnými stranami pro posouzení 
dopadů“ se uvádí, že „celá řada subjektů se domnívala, že je důležité snížit administrativní 
zátěž. Mnoho subjektů argumentovalo tím, že především ekologizace by administrativní zátěž 
zvýšila [...]“.

V bodě 2.4.3 „Výsledky poradní skupiny ad hoc pro zjednodušování“ se dále uvádí: 
„Účastníci konference dali jasně najevo, že některé nové prvky (zejména definice aktivního 
zemědělce, zvláštní režim podpory pro malé zemědělce a ekologizace), které byly 
projednávány, nepředstavují zjednodušení jako takové, naopak by vedly ke zvýšení 
administrativní zátěže a zátěže spojené s kontrolami a rovněž k většímu riziku chyb při 
operacích.“ Zúčastněné strany v této souvislosti konstatovaly, že „nové prvky by měly být co 
nejjednodušší a bez velkého počtu složitých podmínek a orgány členských států by měly být 
schopny tyto prvky s využitím stávajících nástrojů v maximální možné míře automaticky řídit 
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a kontrolovat [...]“ a „plánované nové prvky bude možné řídit a kontrolovat pouze tehdy, 
budou-li mít členské státy nezbytnou flexibilitu, aby je mohly přizpůsobit vnitrostátním a 
regionálním podmínkám, jež jsou velmi odlišné [...]“.

Navrhovatelka výboru CONT je rovněž znepokojena konstatováním uvedeným v bodě 4.2.3 
„Výsledky kvantifikace administrativních nákladů na změny právních povinností spojených 
s přímými platbami po roce 2013“, zejména tím, že „z výsledků [...] vyplývá, že celkové 
administrativní náklady na budoucí režim přímých plateb by vzrostly přibližně o 15 %“.

A v bodě 4.3 „Posouzení podle rozsáhlých scénářů politiky“ se uvádí, že „předpokládaný 
nárůst administrativní zátěže spojené s některými novými klíčovými koncepcemi, jež umožní 
větší adresnost plateb poskytovaných v rámci 1. pilíře (ekologizace a aktivní zemědělci), bude 
pravděpodobně zčásti kompenzován zjednodušením, jež zajistí režim pro malé zemědělce a 
nové rozdělování přímých plateb formou paušální platby na hektar na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni“. Navrhovatelka se však domnívá, že se Komise snaží zatěžující prvky jako 
ekologizace a definice aktivních zemědělců v jejich navrhované podobě vyrovnat přílišným 
zjednodušením, pokud jde o režim pro malé zemědělce, který by měl být podle návrhu pro 
členské státy povinný a nevztahují se na něj ustanovení o podmíněnosti. Snaží se proto nalézt 
jinou vyváženost, a to dobrovolným režimem pro malé zemědělce a méně zatěžujícími 
ustanoveními týkajícími se ekologizace a aktivních zemědělců.

Aby více podpořila své stanovisko, odvolává se navrhovatelka na dílčí část přílohy 8 
„Výsledky konference o zjednodušování“, v níž se k tématům definice aktivních zemědělců 
a způsobilosti ploch uvádí, že „[...] je zřejmé, že z důvodu specifické povahy struktur 
a podmínek převažujících na úrovni jednotlivých členských států by za společný evropský 
ukazatel nebylo možné použít ani jedno kritérium navrhované jako možný přístup k vymezení 
pojmu aktivní zemědělec“.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jedním z hlavních cílů a klíčových 
požadavků reformy SZP je snížení 
administrativní zátěže. Tento cíl je třeba 
mít stále na zřeteli při vytváření 
příslušných ustanovení pro režim přímé 
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podpory. Počet režimů podpory by neměl 
překročit nezbytnou míru a zemědělci 
a členské státy musí být schopni plnit 
příslušné požadavky a povinnosti bez 
přílišné byrokracie. Administrativní zátěž 
členských států a příjemců podpory se 
v budoucnu sníží pomocí míry tolerance 
stanovené s ohledem na praxi, 
přiměřených limitů de minimis a vhodné 
rovnováhy mezi důvěrou a kontrolami.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Mělo by být vysvětleno, že nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] ze dne … o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky 
(horizontální nařízení o SZP: „horizontální 
nařízení“) a ustanovení přijatá na jeho 
základě by se měly použít na opatření 
stanovená v tomto nařízení. V zájmu 
souladu s jinými právními nástroji 
týkajícími se SZP se některá pravidla, která 
byla dosud obsažena v nařízení (ES) 
č. 73/2009, nyní nacházejí v nařízení (EU) 
č. […][horizontální nařízení]; zejména se
jedná o pravidla na zajištění dodržování 
povinností stanovených v ustanoveních 
o přímých platbách, včetně kontrol 
a používání administrativních opatření 
a administrativních sankcí v případě jejich 
nedodržování, pravidla týkající se 
podmíněnosti, jako jsou např. povinné 
požadavky na hospodaření, dobrý 
zemědělský a environmentální stav, 
dohledu a hodnocení příslušných opatření 
a pravidla týkající se zpětného získání 
neoprávněně vyplacených částek.

(3) Mělo by být jasně stanoveno, že 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […] ze dne … o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky 
(horizontální nařízení o SZP: „horizontální 
nařízení“) a ustanovení přijatá na jeho 
základě by se měly použít na opatření 
stanovená v tomto nařízení. V zájmu 
souladu s jinými právními nástroji 
týkajícími se SZP se některá pravidla, která 
byla dosud obsažena v nařízení (ES) 
č. 73/2009, nyní nacházejí v nařízení (EU) 
č. […][horizontální nařízení]; jedná se 
zejména o pravidla na zajištění dodržování 
povinností stanovených v ustanoveních 
o přímých platbách, včetně kontrol 
a používání administrativních opatření 
a administrativních sankcí v případě jejich 
nedodržování, pravidla týkající se 
podmíněnosti, jako jsou např. povinné 
požadavky na hospodaření, dobrý 
zemědělský a environmentální stav, 
dohledu a hodnocení příslušných opatření 
a pravidla týkající se zpětného získání 
neoprávněně vyplacených částek. Úkoly 
certifikačního orgánu a povinnost vydat 
prohlášení o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, jakož i dodržování 
zásady řádného finančního řízení by 
v členských státech neměly vést k další 
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administrativní zátěži.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možno doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by se na Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy přenést pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci. Je 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(4) Aby bylo možno doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by se na Komisi v souladu 
s článkem 290 Smlouvy přenést pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci.
Přenáší se pouze pravomoc přijímat 
nelegislativní akty s obecnou působností, 
kterými se doplňují nebo mění určité 
prvky legislativního aktu, které nejsou 
podstatné. Legislativní akt by měl 
výslovně vymezovat cíle, obsah, rozsah 
a dobu trvání přenesení pravomoci. 
Podstatné prvky dané oblasti jsou 
vyhrazeny legislativním aktům, a nesmí 
tedy být předmětem přenesení pravomoci. 
Veškeré důležité právní aspekty tak jsou 
vymezeny v základním aktu. Komise 
zajistí, aby administrativní zátěž spojená 
s akty v přenesené pravomoci 
nepřekročila přísně stanovený rozsah. 
Navíc musí být zaručena právní jistota. Je 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 
práce snížila administrativní náklady 
a prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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.

Pozměňovací návrh 5
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 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. Taková 
pravidla by však měla zachovat efektivnost 
z hlediska nákladů a neměla by pro 
členské státy a příjemce podpory vytvářet 
nadměrnou administrativní zátěž. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení (26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
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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 
„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].

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, byla 
by spojená se zemědělstvím, např. 
diverzifikace plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plocha využívaná 
v ekologickém zájmu, a současně by 
náležitě zohledňovala vnitrostátní 
a regionální zvláštnosti. V zájmu 
transparentnosti a účinnosti je nutné 
zamezit tomu, aby se zemědělci v praxi 
potýkali s překážkami a příslušné orgány 
se složitými administrativními postupy.
Veškeré zemědělské kontroly by měly být 
pokud možno prováděny současně, čímž 
se docílí zjednodušení administrativních 
postupů, které souvisí s těmito opatřeními.
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. 2092/9121, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
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ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod 
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost. Plochy 
oseté plodinami, které nejsou ošetřovány 
dusíkatými hnojivy, nebo plochy osázené 
trvalými energetickými plodinami by měly 
být považovány za plochy využívané v 
ekologickém zájmu. Totéž platí pro plochy 
obdělávané podle předpisů týkajících se 
sítě „Natura 2000“ nebo podle požadavků 
na hospodaření stanovených v rámcové 
směrnici o vodě, nebo pro zemědělské 
plochy, kde více než 75 % rozlohy podléhá 
povinnostem vyplývajícím 
z agroenvironmentálních opatření.
Případné sankce uložené za nedodržování 
„ekologické“ složky by neměly 
překračovat rámec „ekologické složky“.
Veškeré prostředky plynoucí ze snížení 
podpory nebo ze sankcí uložených za 
nedodržování ekologických složek by měly 
zůstat v členských státech a regionech, 
z nichž pocházejí, za předpokladu, že míra 
chybovosti dotčeného členského státu 
v oblasti zemědělské politiky nepřekračuje 
2 %.

Odůvodnění

Navržené výjimky by značně snížily administrativní zátěž a současně náležitě zohlednily 
vnitrostátní a regionální zvláštnosti.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními by měly mít členské 
státy možnost využít část svých 
vnitrostátních stropů pro přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše všem 

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními by měly mít členské 
státy možnost využít část svých 
vnitrostátních stropů pro přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše všem 
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zemědělcům působícím v těchto oblastech.
Tato platba by neměla nahrazovat podpory 
poskytované v rámci programů rozvoje 
venkova a neměla by být poskytována 
zemědělcům v oblastech, které byly určeny 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] ze dne …. o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
[rozvoj venkova].

zemědělcům působícím v těchto oblastech. 
Tato platba by neměla nahrazovat podpory 
poskytované v rámci programů rozvoje 
venkova a neměla by být poskytována 
zemědělcům v oblastech, které byly určeny 
v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […] ze dne …. o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 
[rozvoj venkova]. Kritéria pro vymezení 
oblastí se zvláštními přírodními 
omezeními by neměla zvyšovat současnou 
míru administrativní zátěže, měla by 
vycházet ze stávajících systémů, které plní 
cíle, a měla by vést k vytvoření 
srovnatelného systému v celé EU.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle přímých plateb jsou:
– životaschopná produkce potravin 
pomocí příspěvků k příjmu zemědělských 
podniků a omezením kolísavosti jejich 
příjmů;
– udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a udržitelná klimatická opatření 
spočívající ve vytváření 
environmentálních veřejných statků 
a v provádění opatření, která mají za cíl 
zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se 
této změně;
– vyvážený územní rozvoj prostřednictvím 
kompenzací za výrobní problémy 
v oblastech se zvláštními přírodními 
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omezeními.
Komise stanoví pro každý z těchto cílů 
výchozí hodnoty, dopady, výsledky 
a ukazatele.

Odůvodnění

V článcích nařízení nejsou jasně stanoveny politické cíle přímých plateb. Proto se navrhuje, 
aby do tohoto nařízení byly zahrnuty alespoň cíle stanovené v legislativním finančním výkazu.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla měnit seznam 
režimů podpory uvedený v příloze I.

V souladu s článkem 290 Smlouvy lze na 
Komisi legislativním aktem přenést 
pravomoc přijímat nelegislativní akty 
s obecnou působností, jimiž se doplňují 
nebo mění určité prvky legislativního 
aktu, které nejsou podstatné. Legislativní 
akty výslovně vymezují cíle, obsah, rozsah 
a dobu trvání přenesení pravomoci.
Podstatné prvky dané oblasti jsou 
vyhrazeny legislativním aktům, a nesmí 
tedy být předmětem přenesení pravomoci.
Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla měnit seznam 
režimů podpory uvedený v příloze I.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních způsobů zemědělské produkce 
a použití strojů, nebo

– udržování zemědělských ploch ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin 
bez zvláštní přípravy, která jde nad rámec 
tradičních ročních cyklů zemědělské 
produkce a použití strojů, nebo
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

– provádění minimální každoroční 
činnosti, kterou stanoví členské státy 
a která je prováděna na zemědělské ploše 
přirozeně ponechávané ve stavu vhodném 
pro pastvu nebo pěstování plodin;

Odůvodnění

Aby se předešlo vyplácení podpor i v případech, kdy jejich příjemci na své půdě nevykonávají 
žádnou činnost, by měla být stanovena minimální „každoroční“ činnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám, nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, pokud 
platí jedna z těchto skutečností:

1. Přímé platby se neposkytují veřejným 
právnickým osobám, jako jsou členské 
státy, regiony a obce nebo fyzické či 
právnické osoby nebo skupiny fyzických či 
právnických osob, pokud:

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

a) provozují letiště, železniční společnosti, 
vodní díla, realitní kanceláře, vzdělávací 
instituce, sportovní a rekreační areály, 
pozemky určené k lovu, tábořiště nebo  
další podnikatelské činnosti podobného 
typu, které případně definují členské státy 
na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, ledaže tyto 
osoby mohou v souladu s předpisy 
členských států předložit ověřitelné 
důkazy; nebo

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 

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 
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státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c). státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Odůvodnění

V minulosti byla podpora v řadě případů poskytnuta příjemcům, jejichž podnikatelské aktivity 
nespočívaly v zemědělské činnosti nebo se ni zaměřovaly pouze okrajově, např. letištím nebo 
společnostem spravujícím sportovní areály. V budoucnu by měla být pomoc lépe zacílena.
Pravidla však musí zůstat efektivní z hlediska nákladů a nesmí pro členské státy a příjemce 
podpory vytvářet nadměrnou administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nenesou hospodářské riziko 
vyplývající ze zemědělské činnosti 
vykonávané na půdě, na niž byly přiděleny 
přímé platby.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na zemědělce, 
kteří získali za předchozí rok méně než 5 
000 EUR přímých plateb.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

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 2017
musí mít veškeré platební nároky 
v členském státě, nebo v případě použití 
článku 20 v regionu, jednotnou 
jednotkovou hodnotu.
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Odůvodnění

Podle přechodných ustanovení může být až 60 % budoucí podpory vypláceno na základě 
historických referenčních částek až do roku podání žádosti 2019, což značně prodlužuje 
působnost historického modelu. Tato historická složka by de facto i nadále značně 
ovlivňovala úroveň plateb. Toto přechodné období se navrhuje zkrátit o polovinu.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) poskytly zemědělcům roční 
kompenzaci za ztrátu příspěvku 5 000 
EUR stanoveného v čl. 7 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 73/2009. Drobným zemědělcům lze 
poskytnout ještě dodatečné odškodnění.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli zemědělská plocha 
zemědělského podniku, která je využívána 
k zemědělské činnosti, nebo, pokud je 
plocha využívána rovněž k nezemědělské 
činnosti, která je převážně využívána 
k zemědělské činnosti; nebo

a) jakákoli zemědělská plocha 
zemědělského podniku, která je využívána 
k zemědělské činnosti, nebo, pokud je 
plocha využívána rovněž k nezemědělské 
činnosti, která je převážně využívána 
k zemědělské činnosti, pod podmínkou, že 
tato nezemědělská činnost netrvá déle než 
čtyři týdny během jednoho kalendářního 
roku a neškodí životnímu prostředí; nebo

Odůvodnění

Návrh Komise odráží znění nařízení zavedeného v návaznosti na kontrolu stavu společné 
zemědělské politiky. Přesné vymezení plochy „převážně využívané k zemědělské činnosti“ 
bylo v působnosti členských států. Platební nároky byly takto přiznány na plochy, které jsou 
využívány zejména k rekreačním aktivitám. V případech, kdy lze v omezené míře povolit 
nezemědělskou činnost, by měla být určena její kritéria a trvání.
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2.

3. Zemědělci účastnící se režimu pro malé 
zemědělce jsou osvobozeni od dodržování 
zemědělských postupů uvedených v hlavě 
III kapitole 2, avšak musí splňovat 
povinnosti související s podmíněností 
a s kontrolami stanovenými v nařízení 
(EU) č. [...] [horizontální nařízení].



PE480.659v02-00 16/16 AD\912963CS.doc

CS

POSTUP

Název Přímé platby zemědělcům podle režimů podpor, na něž se vztahuje SZP

Referenční údaje COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

AGRI
25.10.2011

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

CONT
25.10.2011

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Monika Hohlmeier
24.11.2011

Datum přijetí 8.10.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

20
0
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Zuzana 
Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, 
Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, 
Monica Luisa Macovei, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri 
Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Lucas Hartong, Derek Vaughan, Barbara Weiler

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) 
přítomný(í) při konečném hlasování

Marek Józef Gróbarczyk


