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Pozměňovací návrh 45
Åsa Westlund

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) Přijatá pravidla by měla zajistit, aby 
plocha, na kterou lze poskytnout podporu, 
odrážela jedinečné podmínky převažující 
v každém členském státě z hlediska jak 
pěstování a využívání pro zemědělské 
účely, tak fyzických charakteristik 
tradičních pastvin s cílem předejít 
opuštění a zachovat biologickou 
rozmanitost a krajinné znaky. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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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 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 a 
pastviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by měly mít možnost 
převést danou částku z prvního do 
druhého pilíře. Maximální částku, kterou 
lze převést, by měla Komise po konzultaci 
s členskými státy pevně stanovit nejpozději 
do začátku roku 2014.

Or. lt

Pozměňovací návrh 48
Kārlis Šadurskis
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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 
rovnoměrným rozdělováním přímé 

(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. Členské 
státy, v nichž by úrovně přímých plateb 
i po úpravě byly pod 80 % průměru Unie, 
by však měly svou úroveň plateb upravit 
na 80 %. 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 
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podpory v celé Evropské unii. období od roku 2021 by se měla zaměřit 
také na cíl, kterým je dokončit v daném 
období sbližování rovnoměrným 
rozdělováním přímé podpory v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Riikka Manner

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. 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 

(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. 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 
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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].

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, a zemědělci, kteří se 
zavázali přijmout opatření týkající se 
životního prostředí a klimatu v souladu 
s článkem 29 nařízení (EU) č. [rozvoj 
venkova], 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].

Or. fi

Pozměňovací návrh 50
Gerben-Jan Gerbrandy

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, 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima, biologickou rozmanitost 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 
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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].

by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, kontrolovatelných,
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].

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Matthias Groote

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 
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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].

podporování udržitelného zemědělství 
a posílení jeho environmentálního profilu 
zavedením povinné „ekologické“ složky 
přímých plateb. Zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí tak 
budou podporovány v celé Unii, přičemž 
z hlediska využívání půdy bude zachována 
rovnováha mezi zabezpečením potravin 
a zohledněním problematiky životního 
prostředí. 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 
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článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Julie Girling

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 

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
vyjednané „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 byla 
spojená se zemědělstvím. Tato opatření 
mohou zahrnovat „ekologická“ opatření,
např. výběr plodin vhodných pro pěstování 
pícnin pro volně žijící živočichy, ptáky a 
hmyz, plánované koridory biologické 
rozmanitosti, opatření ke zmírnění změny 
klimatu a celkovou péči o životní 
prostředí. Tato opatření by měla být 
přiměřená a v souladu s místními 
klimatickými, půdními a vodními 
podmínkami.
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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].

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 být 
schopny 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 
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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].

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 mít vliv na výši přidělených přímých 
plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Vzhledem k odlišným 
environmentálním podmínkám 
v členských státech je možná snazší 
dosáhnout „ekologických“ cílů na 
vnitrostátní či regionální úrovni. Členské 
státy by proto měly mít větší flexibilitu při 
uplatňování „ekologické“ složky přímých 
plateb.
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Julie Girling

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Julie Girling

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 pastvinami 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Julie Girling

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) „Ekologickou“ složku přímých 
plateb je třeba chápat jako pobídku, nikoli 
jako zátěž. Na zemědělce by proto neměly 
být kladeny žádné další administrativní 
požadavky. Kromě toho by neměly být 
kladeny žádné další požadavky nebo 
omezení týkající se ploch, na nichž se již 
uplatňují požadavky podmíněnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Corinne Lepage

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 
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 

(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 
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 %. Pro 
podporu vázanou na produkci by v případě 
plodin, které jsou příznivé pro životní 
prostředí, jako např. luštěniny a plodiny, 
které přispívají k soběstačnosti v oblasti 
rostlinných bílkovin, měla být přijata 
opatření.
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Komise zmocněna přijímat prováděcí akty 
bez použití nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Julie Girling

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 
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 

(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 
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 %. 
Možnost podpory vázané na produkci by 
měla být omezena na malá odvětví se 
zvláštními potřebami a neměla by být 
používána jako obecný nástroj. Spolu 
s tím by měly být platby vázané na 
produkci co nejdříve zrušeny.
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(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. en

Pozměňovací návrh 61
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Členské státy by měly mít možnost 
využívat až 5 % svých vnitrostátních 
stropů na konkrétní zemědělské činnosti 
prospěšné pro životní prostředí a dobré 
životní podmínky zvířat. To by mělo 
zahrnovat podporu zemědělských systémů, 
jako je zemědělství s vysokou přírodní 
hodnotou, a postupy, které usilují 
o zvýšení environmentálního profilu i o 
posílené normy pro dobré životní 
podmínky zvířat. Komisi by měla být 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy s cílem 
jednoznačně definovat podmínky pro 
udělení této specifické podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Riikka Manner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený 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.

(38) Měla by existovat možnost zavést
jednoduchý režim zaměřený konkrétně na 
malé zemědělce, aby se snížily 
administrativní náklady na řízení 
a kontrolu přímé podpory. Členským 
státům by však mělo být umožněno 
rozhodovat o zavedení zvláštního systému. 
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. fi

Pozměňovací návrh 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
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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 
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.

(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.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Rosbach

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 
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.

(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. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí,

ii) platby pro zemědělce dodržující 
zemědělské postupy příznivé pro 
biologickou rozmanitost, dobré 
hospodaření s úrodností půdy a vodou, 
pro klima a životní prostředí, jež jdou 
podstatně nad rámec pravidel 
podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obnovování opuštěné zemědělské půdy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Julie Girling

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 pastvin nebo trvalých 
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kultur;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „trvalými kulturami“ se rozumějí 
kultury jiné než trvalé travní porosty, které 
nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět 
let a poskytují opakované sklizně, včetně 
školek, a rychle rostoucí dřeviny pěstované 
ve výmladkových plantážích;

g) „trvalými kulturami“ rozumějí kultury 
jiné než trvalé travní porosty a pastviny, 
které nejsou pěstované systémem střídání 
plodin, jsou na dané půdě pěstovány 
nejméně pět let a poskytují opakované 
sklizně, včetně školek, a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Åsa Westlund

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“ se rozumí 
půda využívaná k pěstování trav nebo 
jiných 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 
nebo znaky důležité pro charakteristiku 
tradiční pastviny, pokud trávy a jiné zelené 
pícniny i nadále převažují;

Or. en
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Odůvodnění

Návrh definice předložený Komisí je problematický, protože jsou z ní vyloučeny pastviny, 
které jsou důležité jako zemědělský zdroj, i z hlediska biologické rozmanitosti. Tento návrh 
takové plochy zahrnuje a vede ke zjednodušení, spravedlivějšímu systému a hodnotám 
životního prostředí. Změna umožňuje větší flexibilitu v případě regionálních rozdílů a zároveň 
zdůrazňuje, že pro to, aby na plochy mohla být poskytnuta podpora, musejí být zemědělsky 
využívány.

Pozměňovací návrh 70
Julie Girling

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 
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 po dobu pěti a více let; 
mohou sem patřit i jiné druhy vhodné pro 
pastvu, pokud trávy a jiné zelené pícniny, 
včetně například vřesu, i nadále převažují;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Satu Hassi, Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) „zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ se rozumí zemědělské systémy 
se zemědělskými činnostmi a půdou, jež 
mají vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
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vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhů a stanovišť, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo částečně přirozené 
vegetace. Typickým znakem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 16 předloženého 
navrhovatelem.

Pozměňovací návrh 72
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, v nichž by byla úroveň 
přímých plateb i po úpravě pod 80 % 
průměru Unie, by měly svou úroveň 
plateb upravit na 80 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

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:

Členské státy ve svých vnitrostátních 
právních předpisech definují „aktivního 
zemědělce“ v souladu s definicí 
„zemědělské činnosti“ v čl. 4 odst. 1 písm. 
c). 
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Or. fi

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není proveditelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech. 

Pozměňovací návrh 74
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

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. Aktivním zemědělcem se rozumí osoba, 
která vykonává zemědělskou činnost, 
a zemědělskou činností se rozumí: 

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

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. Členské státy mohou stanovit vhodná 
objektivní a nediskriminační kritéria pro 
zajištění toho, aby se přímé platby
neposkytovaly zemědělci:

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zvyšuje administrativní zátěž zemědělců i správních orgánů a neřeší skutečný 
problém pasivních zemědělců, protože většina z nich by v jakémkoli případě dostala méně než 
5 000 EUR, a tudíž by se na ně nevztahoval tento odstavec.
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Pozměňovací návrh 76
Riikka Manner

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. fi

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není proveditelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech. 

Pozměňovací návrh 77
Åsa Westlund

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

a) jehož zemědělské činnosti tvoří pouze 
nepatrnou část jeho celkových 
hospodářských činností; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Kārlis Šadurskis

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

a) který chová zvířata nebo pěstuje 
zemědělské produkty, včetně sklizně, 
dojení, plemenářské činnosti a chovu 
zvířat pro zemědělské účely a

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Riikka Manner

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).

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není proveditelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech. 

Pozměňovací návrh 80
Åsa Westlund

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 

b) jehož hlavním obchodním nebo 
podnikatelským cílem není výkon 
zemědělské činnosti.
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a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zvyšuje administrativní zátěž zemědělců i správních orgánů a neřeší skutečný 
problém pasivních zemědělců, protože většina z nich by v jakémkoli případě dostala méně než 
5 000 EUR, a tudíž by se na ně nevztahoval tento odstavec.

Pozměňovací návrh 81
Kārlis Šadurskis

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) který ponechává zemědělskou plochu
ve stavu vhodném k pastvě nebo 
k pěstování plodin nebo k vykonávání 
jiných minimálních činností, jež stanoví 
členské státy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jejich plochy oseté plodinami se 
zhoršily během péče zemědělce (opuštění 
půdy, okyselení půdy, ochuzování půdy 
o organickou hmotu, čímž se svrchní 
vrstva stává nevhodnou pro obdělávání). 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 83
Riikka Manner

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

Or. fi

Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není proveditelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech. 

Pozměňovací návrh 84
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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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

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zvyšuje administrativní zátěž zemědělců i správních orgánů a neřeší skutečný 
problém pasivních zemědělců, protože většina z nich by v jakémkoli případě dostala méně než 
5 000 EUR, a tudíž by se na ně nevztahoval tento odstavec.

Pozměňovací návrh 86
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 pro účely stanovení:

vypouští se

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;
b) výjimek z pravidla, že je třeba zohlednit 
příjmy z posledního účetního období, 
pokud nejsou příslušné údaje k dispozici; 
a
c) kritérií, kdy má být zemědělská plocha 
považována za plochu převážně přirozeně 
ponechávanou ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin.

Or. fi
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Odůvodnění

Návrh definice „aktivního zemědělce“ předložený Komisí není proveditelný. Výše přímé 
podpory sama o sobě nevypovídá nic o činnosti zemědělce. Rozhodnutí o tom, jak definovat 
„aktivního zemědělce“, by mělo být na členských státech. 

Pozměňovací návrh 87
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 55 pro účely stanovení:

vypouští se

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;
b) výjimek z pravidla, že je třeba zohlednit 
příjmy z posledního účetního období, 
pokud nejsou příslušné údaje k dispozici; 
a
c) kritérií, kdy má být zemědělská plocha 
považována za plochu převážně přirozeně 
ponechávanou ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise se zmocňuje přijímat akty vypouští se
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 pro účely stanovení:
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;
b) výjimek z pravidla, že je třeba zohlednit 
příjmy z posledního účetního období, 
pokud nejsou příslušné údaje k dispozici; 
a
c) kritérií, kdy má být zemědělská plocha 
považována za plochu převážně přirozeně 
ponechávanou ve stavu vhodném k pastvě 
nebo k pěstování plodin.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zvyšuje administrativní zátěž zemědělců i správních orgánů a neřeší skutečný 
problém pasivních zemědělců, protože většina z nich by v jakémkoli případě dostala méně než 
5 000 EUR, a tudíž by se na ně nevztahoval tento odstavec.

Pozměňovací návrh 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud nejsou dodržována pravidla 
podmíněnosti uvedená v článku 93 
nařízení (EU) č. [...] [horizontální 
nařízení];

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení ujistí evropské občany, že veřejné finanční prostředky nebudou zneužity.
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Pozměňovací návrh 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 20 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb. Převedené 
finanční prostředky jsou financovány ve 
výši 100 % z rozpočtu Unie pro SZP pod 
podmínkou, že jsou cíleně zaměřeny na 
životní prostředí v souladu s prioritami 
rozvoje venkova (4) a (5), které jsou 
uvedeny v článku 5 nařízení (EU) č. [...] 
[rozvoj venkova].

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní poměrnou část
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II tohoto nařízení na 
kalendářní roky 2014 až 2019 jako 
dodatečnou podporu na opatření v rámci 
programů rozvoje venkova, která jsou 
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rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

financována v rámci EZFRV podle 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova]. V 
důsledku toho již odpovídající částka 
nebude k dispozici pro poskytování 
přímých plateb.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 20 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu 
v režimu jednotné platby na plochu, hrubé 
zemědělské produkce určené k prodeji, 
přidané hodnoty nebo počtu 
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v prvním roce použití režimu základní 
platby za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu 
s článkem 9.

zaměstnaných pracovníků, 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. it

Pozměňovací návrh 94
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost.

4. Členské státy použijí vnitrostátní rezervu 
k přiznání platebních nároků prioritně 
mladým zemědělcům, kteří zahajují 
zemědělskou činnost. Nároky na 
maximální platby budou přiznány mladým 
zemědělcům, kteří se zavážou uplatňovat 
zemědělské postupy šetrné vůči životnímu 
prostředí: integrovanou ochranu proti 
škůdcům, zemědělství s vysokou přírodní 
hodnotou a ekologické zemědělství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vrátily opuštěnou zemědělskou půdu 
do stavu obdělávatelnosti.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 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. 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 
místní klima, životní prostředí a vodní 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Riikka Manner

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) zajistit diverzifikaci plodin, jak je 
uvedeno v článku 30;

Or. fi

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení textu by ekologická pravidla v tomto článku měla být v souladu 
s podrobnějším článkem 30. 
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Pozměňovací návrh 98
Kārlis Šadurskis

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 více hektarů, než má průměrně 
velký zemědělský podnik v dotyčném 
členském státě, a pokud více než 40 % 
plochy, na kterou lze poskytnout podporu, 
není po významnou část roku zcela 
využívána k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Oreste Rossi

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 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;

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Julie Girling
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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) vybírat na základě střídání plodiny 
vhodné pro pěstování pícnin pro volně 
žijící živočichy, ptáky a hmyz;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Kārlis Šadurskis

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 stávající trvalé travní 
porosty; a

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Julie Girling

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) plánovat a zachovávat koridory 
biologické rozmanitosti; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v udržitelném
ekologickém zájmu.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu.

c) provádět opatření ke zmírnění změny 
klimatu a pečovat o životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud zemědělci nedodrží požadavky 
stanovené v této kapitole, mohou přijít o 
částku platby uvedenou v čl. 33 odst. 1 
tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Julie Girling

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, 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 
postupy uvedené v odstavci 1, které se jich 
týkají, a kteří jednají v souladu s články 30, 
31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES, mají nárok na platbu 
uvedenou v této kapitole za předpokladu, 
že dodržují postupy uvedené v této kapitole 
tak, aby byly v dotyčném podniku 
slučitelné s cíli uvedených směrnic.

3. Zemědělci, jejichž zemědělské podniky 
se zcela nebo zčásti nacházejí v oblastech, 
na které se vztahuje směrnice 92/43/EHS 
nebo 2009/147/ES a nařízení č. 1698/2005 
(týkající se určitých 
agroenvironmentálních režimů), mají 
nárok na platbu uvedenou v této kapitole za 
předpokladu, že dodržují postupy uvedené 
v této kapitole tak, aby byly v dotyčném 
podniku slučitelné s cíli uvedených 
směrnic a daného nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci, kteří se zavázali přijmout 
opatření týkající se životního prostředí 
a klimatu v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. [rozvoj venkova], mají 
automaticky nárok na podporu uvedenou 
v této kapitole.

Or. fi

Odůvodnění

Zemědělci, kteří se zavázali přijmout ekologická opatření v zemědělství v rámci pilíře II, již 
uplatňují správné zemědělské postupy. 

Pozměňovací návrh 109
João Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci, kteří používají tradiční 
postupy s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany a zachování životního prostředí 
v různých členských státech, například 
v konkrétní situaci zemí u Středozemního 
moře, pokud jde o diverzifikaci plodin a 
ekologicky významných ploch, sklízené 
plodiny, trvalé plodiny (olivové háje, 
vinohrady, jabloňové sady) a pěstování 
rýže, a kteří přispívají k zastavení úbytku 
biologické rozmanitosti, mají nárok na 
platbu uvedenou v této kapitole. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Zemědělci, kteří mají na alespoň 50 % 
své orné půdy travní porosty, mají 
automaticky nárok na podporu uvedenou 
v této kapitole.

Or. fi

Pozměňovací návrh 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanovení této kapitoly se nevztahují 
na zemědělské podniky o ploše menší než 
15 hektarů, které v důsledku 
hospodářských a historických okolností 
uplatňují zemědělské postupy šetrné 
k životnímu prostředí, jež podporují 
biologickou rozmanitost.

Or. lt

Pozměňovací návrh 112
Kārlis Šadurskis

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 

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více hektarů, než má průměrně velký 
zemědělský podnik v dotyčném členském 
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(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.

státě, a pokud více než 40 % plochy, na 
kterou lze poskytnout podporu, je po  
významnou část roku využíváno k produkci 
trávy (seté nebo přírodní), leží zcela ladem 
nebo je zcela oseto plodinami pěstovanými 
ve vodě, musí na ní být pěstovány alespoň 
dvě různé plodiny. Hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 80 % orné půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Satu Hassi, Margrete Auken
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 orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 10 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána jako pastviny
(seté nebo přírodní), neleží zcela ladem či 
není oseta trvalými plodinami nebo není 
zcela oseta plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být střídavě pěstovány 
alespoň čtyři plodiny, z nichž je alespoň 
jedna regionálně vhodnou luskovinou, jež 
pokrývá minimálně 10 % hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu. Žádná z těchto 
čtyř plodin nesmí přesáhnout 50 % orné 
půdy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 27 předloženého 
navrhovatelem.

Pozměňovací návrh 114
Riikka Manner
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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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 orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 50 % průměrné velikosti 
zemědělského podniku podle vymezení 
v příloze VI pro konkrétní členský stát, 
nebo pokud po významnou část roku 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě, nebo 
pokud méně než 50 % orné půdy 
zemědělce zahrnuje trávy a/nebo zelený 
úhor a/nebo víceleté plodiny, 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.

Or. fi

Odůvodnění

Omezení na tři hektary je příliš nízké. Požadavkem na pěstování tří druhů rostlin vznikne 
malým zemědělcům administrativní zátěž a nadměrné náklady.

Pozměňovací návrh 115
Corinne Lepage
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 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 buď 
střídavě pěstovány alespoň tři různé 
plodiny, nebo musí ležet tři po sobě 
následující roky ladem. Střídání zahrnuje 
pěstování jedné luštěniny. V případě 
velkých zemědělských podniků pěstujících 
obiloviny nemusí být v rámci střídání 
pěstována luskovina, ale zemědělec je 
povinen diverzifikovat svůj systém 
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produkce tak, aby mohl vyčlenit 10 % své 
obdělávatelné půdy pro produkci luskovin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Oreste Rossi
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 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 dvě různé plodiny. Ani 
jedna z těchto dvou plodin nesmí pokrývat 
méně než 5 % orné půdy a hlavní plodina 
nesmí přesáhnout 70 % orné půdy.

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Julie Girling

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 orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží ladem nebo není 
oseta plodinami pěstovanými ve vodě, 
musí pěstování na ní zahrnovat vhodné 
střídání plodin, včetně ponechání ladem 
podle místního klimatu, půdních a 
vodních podmínek.



AM\902453CS.doc 45/66 PE489.554v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Satu Hassi, Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
méně než 10 hektarů a po významnou část 
roku není zcela využívána jako pastviny 
nebo k produkci trávy (seté nebo 
přírodní), neleží zcela ladem či není oseta 
trvalými plodinami nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě, musí 
pěstování na ní zahrnovat diverzifikaci 
alespoň tří plodin, včetně luskovin 
minimálně pokrývajících 5 % hektarů, na 
něž lze poskytnout podporu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 27 předloženého 
navrhovatelem.

Pozměňovací návrh 119
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se v oblastech 
uvedených v článku 33 nařízení (EU) č. 
[rozvoj venkova], které mají přírodní nebo 
jiná zvláštní omezení, pěstují na orné 
půdě alespoň dvě různé plodiny.  Hlavní 
plodina nepokrývá více než 80 % orné 
půdy.
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Or. fi

Odůvodnění

Požadavek na pěstování tří plodin je obzvláště obtížné splnit v severních klimatických 
pásmech, takže v oblastech s náročnými přírodními podmínkami by měly být dvě plodiny 
postačující. Krátké vegetační období a nízká skutečná teplota zkrátka značně omezují výběr 
plodin k pěstování. V těchto oblastech je rovněž běžná produkce trávy, což samo o sobě 
podporuje biologickou rozmanitost.

Pozměňovací návrh 120
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé travní porosty a pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Členské státy zajistí, aby celková plocha 
trvalých travních porostů zůstala 
zachována.

Or. fi

Odůvodnění

S cílem předejít problémům s administrativní zátěží a monitorováním je lepší vzít v úvahu 
rozlohu trvalých travních porostů na úrovni celého členského státu než na úrovni jednotlivého 
zemědělského podniku.
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Pozměňovací návrh 122
Kārlis Šadurskis

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. Členské státy zajistí, aby plochy, které 
byly trvalými travními porosty, zůstaly 
zachovány jako trvalé travní porosty na 
vnitrostátní úrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Julie Girling

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 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 a pastvinami“, jako trvalé 
travní porosty.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Riikka Manner

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

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

S cílem předejít problémům s administrativní zátěží a monitorováním je lepší vzít v úvahu 
rozlohu trvalých travních porostů na úrovni celého členského státu než na úrovni jednotlivého 
zemědělského podniku.

Pozměňovací návrh 125
Kārlis Šadurskis

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční plochy s trvalými travními Referenční plochy s trvalými travními 
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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.

porosty a pastvinami 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plochy s dřevnatými rostlinami se 
považují za rovnocenné referenčním 
plochách s trvalými travními porosty ve 
smyslu předchozího odstavce.

Or. it

Odůvodnění

Plochy pod vinicemi nebo olivovníky mají míru biologické rozmanitosti srovnatelnou 
s plochami s trvalými travními porosty a jsou schopny ukládat více uhlíku. 

Pozměňovací návrh 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Riikka Manner

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.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

S cílem předejít problémům s administrativní zátěží a monitorováním je lepší vzít v úvahu 
rozlohu trvalých travních porostů na úrovni celého členského státu než na úrovni jednotlivého 
zemědělského podniku.

Pozměňovací návrh 130
Kārlis Šadurskis

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 obnovit 25 % svých 
ploch osetých travnatými porosty ročně. 
Uvedený limit se nepoužije v případě vyšší 
moci nebo mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Julie Girling
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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 pastvinami. Uvedený 
limit se nepoužije v případě vyšší moci 
nebo mimořádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Kārlis Šadurskis

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3



PE489.554v01-00 52/66 AM\902453CS.doc

CS

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, obnovy 
trvalých travních porostů a přeměny 
zemědělské plochy na plochy s trvalými 
travními porosty. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 134
Julie Girling

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 pastvinami
podle odst. 1 druhého pododstavce, obnovy 
trvalých travních porostů a pastvin, 
přeměny zemědělské plochy na plochy s 
trvalými travními porosty a pastvinami v 
případě, že je překročen povolený 
procentní podíl uvedený v odstavci 2, jakož 
i změny referenčních ploch s trvalými 
travními porosty a pastvinami v případě 
převodu pozemku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32
Plocha využívaná v ekologickém zájmu vypouští se

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).
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 ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage

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 

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 10 %
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
využívaných jako trvalé pastviny, bylo 
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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).

plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
terasy, krajinné znaky, ochranné pásy 
a polopřírodní stanoviště. Tyto plochy 
mohou být považovány za plochy 
využívané v ekologickém zájmu, pouze 
pokud nejsou orány, osety nebo hnojeny 
anorganickými hnojivy nebo 
postřikovány, avšak mohou být spásány, 
sklízeny nebo sekány ve vhodném ročním 
období v souladu s požadavky na ochranu 
biologické rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu č. 33 předloženého 
navrhovatelem. S cílem povolit plochy využívané v ekologickém zájmu také v oblastech 
s intenzivním pěstováním by procentuální podíl měl záviset od úrovně zemědělského podniku. 

Pozměňovací návrh 137
Riikka Manner

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. Zemědělci, kteří mají na méně než 50 % 
své orné půdy travní porosty a/nebo 
víceleté plodiny, 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).

Or. fi

Odůvodnění

Produkce travních porostů napomáhá biologické rozmanitosti, takže 7 % nezajišťuje 
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významný přínos z hlediska biologické rozmanitosti pro zemědělce, na jejichž orné půdě se 
nacházejí převážně travní porosty.

Pozměňovací návrh 138
Kārlis Šadurskis

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. 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 a 
zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Peter Liese

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. 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); číslo 5 % lze považovat za 
dostatečný podíl, pokud zemědělec 
dobrovolně přijme jiná opatření týkající se 
životního prostředí, např. zajistí, aby se 
nešířila veškerá vyprodukovaná močůvka, 
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dokud neprojde zařízením na výrobu 
bioplynu, s cílem snížit množství 
nepříjemných pachů a emisí. Podle 
článku 55 je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, 
které specifikují, jaká další opatření 
prospěšná pro životní prostředí jsou 
důvodem pro to, aby byl nižší procentní 
podíl hektarů zemědělce, na něž lze 
poskytnout podporu, shledán 
postačujícím.

Or. de

Odůvodnění

Cílem návrhu je zvýšit kladné hodnocení zemědělství ze strany veřejnosti a snížit jeho dopad 
na životní prostředí. Místní obyvatele hodně obtěžuje nezředěná močůvka. Fermentační 
proces v zařízení na výrobu bioplynu výrazně omezuje jak nepříjemné pachy, tak dopad na 
klima.

Pozměňovací návrh 140
Oreste Rossi

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. Zemědělci zajistí, aby nejméně 3 %
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).

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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. Určitá plocha hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 2, 
s výjimkou ploch porostlých trvalými 
travními porosty, je plochou využívanou v 
ekologickém zájmu, jak je uvedeno v čl. 
25 odst. 2 písm. b) bod ii). Tuto plochu 
tvoří alespoň:

a) 2,5 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, nebo
b) 7 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, s výjimkou ploch porostlých 
trvalými travními porosty a ploch, jako 
jsou např. terasy, ochranné pásy nebo 
krajinné znaky, nebo jiné plochy, na které 
se již vztahují požadavky podmíněnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Corinne Lepage

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. 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 
v rámci střídání, terasy, krajinné znaky, 
ochranné pásy a zalesněné oblasti uvedené 
v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. fr



PE489.554v01-00 58/66 AM\902453CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
převedeno do ucelené řízené sítě ploch 
využívaných 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 tvoří 
v oblastech uvedených v článku 33 
nařízení (EU) č. [rozvoj venkova], které 
mají přírodní nebo jiná zvláštní omezení, 
ekologicky využívaná plocha 5 % orné 
půdy zemědělce. 

Or. fi

Odůvodnění

Zejména v severních regionech je klima i podmínky pěstování náročnější než v mnoha jiných 
částech Evropy. V severních oblastech je členění pozemků obecně roztříštěné a parcely 
zemědělské půdy jsou malé a většinou obklopené lesem, což na druhé straně podporuje 
biologickou rozmanitost. V severních oblastech také převládá pěstování trávy.
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Pozměňovací návrh 145
Kārlis Šadurskis

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 ve zmíněném odstavci.

2. Zemědělci v členských státech, v nichž 
je více než 50 % plochy pokryto lesy, 
mokřady, močály a přírodními stanovišti, 
zajistí, aby alespoň 1,5 % jejich hektarů, 
na něž lze poskytnout podporu, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu.
Zemědělci, jejichž plochu, na kterou lze 
poskytnout podporu, tvoří z více než 20 % 
lesy, jsou od tohoto požadavku 
osvobozeni.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na “ekologickou složku” by v rámci podmíněnosti měly zabránit překrývání s 
požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav a základními požadavky na řízení 
podniku. To by znamenalo méně administrativní zátěže, jednodušší a jasnější požadavky, které 
nevytvářejí žádnou možnost dvojího postihování a nepochopení mezi zemědělci.

Pozměňovací návrh 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy v roce 2014 
minimálně 30 % ročního vnitrostátní 
stropu stanoveného v příloze II a do roku 
2020 zvýší tuto částku na 50 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 20 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

Or. it

Pozměňovací návrh 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % ročního 
vnitrostátní stropu stanoveného v příloze 
II.

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole mohou členské státy použít až
30 % ročního vnitrostátní stropu 
stanoveného v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 

2. Členské státy mohou rozhodnout 
o poskytnutí platby podle odstavce 1 na 
všechny oblasti, které spadají do oblasti 
působnosti uvedeného odstavce, nebo 
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alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií, o omezení 
platby na některé z oblastí uvedených v čl. 
33 odst. 1 nařízení (EU) č. […] [rozvoj 
venkova].

alternativně a na základě objektivních 
a nediskriminačních kritérií týkajících se 
životního prostředí a udržitelnosti, 
o omezení platby na některé z oblastí 
uvedených v čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 
č. […] [rozvoj venkova].

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou roční platbu 
mladým zemědělcům, kteří mají nárok na 
platbu v režimu základní platby podle 
kapitoly 1.

1. Členské státy mohou poskytnout roční 
platbu mladým zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v režimu základní platby 
podle kapitoly 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Julie Girling

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:
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 

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze za výjimečných 
okolností: 
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výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Riikka Manner

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: 
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.

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 
určené pro výrobu škrobu, brambory,
mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové 
a kozí maso, hovězí a telecí maso, vepřové 
a drůbeží maso, vejce, 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. fi

Odůvodnění

Pokud možno, produkčním oblastem by se mělo dostat rovného zacházení. 

Pozměňovací návrh 153
Julie Girling

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 

a) odvětvím nebo regionům členského 
státu, kde zvláštní druhy zemědělské 
činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví 
čelí určitým obtížím a přitom jsou 
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zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů.

obzvláště důležité z hospodářských, 
sociálních a/nebo environmentálních 
důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 se podpora 
vázaná na produkci může poskytnout také
zemědělcům, kteří jsou ke dni 31. prosince 
2013 držiteli platebních nároků udělených 
v souladu s hlavou III kapitolou 3 oddílem 
2 a článkem 71m nařízení (ES) č. 
1782/2003 a v souladu s článkem 60 a 
článkem 65 čtvrtým pododstavcem 
nařízení (ES) č. 73/2009 a kteří nemají 
hektary způsobilé pro aktivaci platebních 
nároků v režimu základní platby podle 
hlavy III kapitoly 1 tohoto nařízení.

b) zemědělcům, kteří jsou ke dni 31. 
prosince 2013 držiteli platebních nároků 
udělených v souladu s hlavou III kapitolou 
3 oddílem 2 a článkem 71m nařízení (ES) 
č. 1782/2003 a v souladu s článkem 60 a 
článkem 65 čtvrtým pododstavcem 
nařízení (ES) č. 73/2009 a kteří nemají 
hektary způsobilé pro aktivaci platebních 
nároků v režimu základní platby podle 
hlavy III kapitoly 1 tohoto nařízení, a to 
odchylně od písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou rozhodnout do 
1. srpna roku předcházejícího prvnímu 
roku provádění této podpory, že na 
financování nepovinné podpory vázané na 
produkci použijí až 5 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 

1. Členské státy mohou rozhodnout do 
1. srpna roku předcházejícího prvnímu 
roku provádění této podpory, že na 
financování nepovinné podpory vázané na 
produkci použijí až 20 % svého ročního 
vnitrostátního stropu stanoveného v příloze 
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II. II.

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku 
v období 2010–2013 přidělily více než 
10 % částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, 
s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, 
na financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) 
č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

3. Odchylně od odstavce 2 členské státy, 
které v průběhu alespoň jednoho roku 
v období 2010–2013 přidělily více než 
10 % částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle čl. 182 
odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze 
dne 22. října 2007, kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé 
zemědělské produkty („jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů“1) a podle hlav 
III, IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, 
s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, 
na financování opatření uvedených v hlavě 
III kapitole 2 oddíle 2 nařízení (ES) č. 
73/2009, podpory uvedené v čl. 68 odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 odst. 1 
písm. b) a e) uvedeného nařízení nebo 
opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy IV 
oddílu 6 uvedeného nařízení, mohou 
rozhodnout, že použijí více než 10 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II po schválení Komisí v souladu 
s článkem 41.

____________
1 Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

Or. fi

Pozměňovací návrh 157
Satu Hassi, Margrete Auken



AM\902453CS.doc 65/66 PE489.554v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. K zajištění účinné správy zvláštní 
podpory pro bavlnu se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 55 týkajících se pravidel 
a podmínek pro povolení půdy a odrůd pro 
účely zvláštní podpory pro bavlnu.

3. K zajištění účinné správy zvláštní 
podpory pro bavlnu se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 55 týkajících se pravidel 
a podmínek pro povolení půdy a odrůd pro 
účely zvláštní podpory pro bavlnu. Tato 
pravidla obsahují požadavek na posouzení 
vlivu na životní prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velmi rozsáhlému používání pesticidů a spotřebě vody k zavlažování kultur bavlny 
je vhodné, aby před povolením využívat jakoukoli půdu k pěstování bavlny bylo třeba 
vypracovat posouzení vlivu na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 158
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zavedou režim pro malé 
zemědělce podle této hlavy. Pokud je však 
v členském státě podíl potenciálních 
příjemců podpory nižší než 5 % 
zemědělců, nemusí členský stát režim pro 
malé zemědělce uplatnit.

Or. fi

Odůvodnění

Rozhodnutí o ustavení režimu pro malé zemědělce by mělo náležet členským státům, jelikož 
tak lze zabránit nadměrné administrativní zátěži.
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Pozměňovací návrh 159
Corinne Lepage

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. Přijdou však o 30 % 
základní platby, pokud neprodají 10 % své 
produkce přímo nebo místně.

Or. fr


