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Pozměňovací návrh 82
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce a řízení
rizik v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.

(5) K zajištění udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí je důležité zaměřit se 
na omezený počet hlavních priorit 
týkajících se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech, konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti 
a životaschopnosti zemědělských podniků, 
organizace potravinového řetězce 
v zemědělství, obnovy, zachování 
a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví, účinného využívání 
zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a podpory 
sociálního začleňování, snižování chudoby 
a hospodářského rozvoje venkovských 
oblastí. Přitom je nutno brát v úvahu 
rozmanité situace ovlivňující venkovské 
oblasti s různými charakteristikami či 
různými kategoriemi potenciálních 
příjemců a průřezové cíle spočívající 
v inovacích, životním prostředí 
a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně. Opatření 
v oblasti zmírňování změny klimatu by se 
měla týkat jak omezování emisí z hlavních 
činností zemědělství a lesnictví, jako je 
živočišná výroba a používání hnojiv, tak 
zachování propadů uhlíku a rozšíření 
pohlcování uhlíku s ohledem na využívání 
půdy, změnu využívání půdy a odvětví 
lesnictví. Priorita Unie pro rozvoj venkova 
týkající se předávání znalostí a inovací 
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 
oblastech by se měla ve vztahu k ostatním 
prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
uplatňovat horizontálně.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře II je podporovat zemědělce ve zvyšování environmentální, sociální a hospodářské 
odolnosti jejich zemědělských podniků a společenství, nebo je k tomu pobízet. Z tohoto důvodu 
by bylo zavedení opatření k řízení rizik nevhodné.

Pozměňovací návrh 83
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle 
v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly zajistit, aby cíle v oblasti změny 
klimatu byly jasně vymezeny a zahrnuty 
do metodiky přijaté s cílem upřednostnit 
tyto projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 

(6) Priorit Unie v oblasti rozvoje venkova 
by mělo být dosahováno v rámci 
udržitelného rozvoje a v souvislosti 
s podporou cíle ze strany Unie, který 
spočívá v ochraně a zlepšování životního 
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prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o podpoře pro cíle 
v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

prostředí, jak je stanoveno v článcích 11 
a 19 Smlouvy, s ohledem na zásadu 
„znečišťovatel platí“. Členské státy by 
měly za použití metodiky přijaté Komisí 
poskytovat informace o tom, jak budou 
provádět strategii biologické rozmanitosti
a cíle v oblasti změny klimatu v souladu se 
záměrem přidělit alespoň 20 % rozpočtu 
Unie na tyto účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Činnosti podle tohoto nařízení by 
měly podporovat, nikoli zdvojovat opatření 
stanovená v rámci jiných finančních 
nástrojů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 

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

území, nebo soubor regionálních programů 
a zohlednit přitom mimo jiné svou 
specifickou environmentální situaci. V 
každém programu by měla být určena 
strategie k dosažení cílů ve vztahu 
k prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova 
a výběr opatření. Programování by mělo 
být v souladu s prioritami Unie v oblasti 
rozvoje venkova a současně být 
přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy, které se rozhodnou 
pro soubor regionálních programů, by měly 
mít možnost vypracovat rovněž celostátní 
rámec bez zvláštních rozpočtových přídělů 
v zájmu usnadnění koordinace mezi 
regiony při řešení celostátních úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění okamžitého zahájení 
a účinného provádění programů rozvoje 
venkova by podpora z EZFRV měla být 
založena na existenci solidních správních 
rámcových podmínek. Členské státy by 
proto měly posoudit soulad s některými 
předběžnými podmínkami. Každý členský 
stát by měl vypracovat buď celostátní 
program rozvoje venkova pro celé své 
území, nebo soubor regionálních 
programů. V každém programu by měla 
být určena strategie k dosažení cílů ve 
vztahu k prioritám Unie v oblasti rozvoje 
venkova a výběr opatření. Programování 
by mělo být v souladu s prioritami Unie 
v oblasti rozvoje venkova a současně být 

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

přizpůsobeno situaci jednotlivých 
členských států a doplňovat ostatní politiky 
Unie, zejména politiku zemědělských trhů, 
politiku soudržnosti a společnou rybářskou 
politiku. Členské státy by měly rovněž 
zajistit, aby jejich celostátní nebo 
regionální programy byly v souladu 
s dalšími vnitrostátní programy, jako je 
národní akční plán pro energii 
z obnovitelných zdrojů a národní program 
pro lesnictví.  Členské státy, které se 
rozhodnou pro soubor regionálních 
programů, by měly mít možnost 
vypracovat rovněž celostátní rámec bez 
zvláštních rozpočtových přídělů v zájmu 
usnadnění koordinace mezi regiony při 
řešení celostátních úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, malých zemědělských 
podniků, horských oblastí a vytvoření 
krátkých dodavatelských řetězců. 
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být použity ke stanovení možnosti řešit 
restrukturalizaci zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí. Jako prostředek 
k zvýšení účinnosti intervence těchto 
tematických podprogramů by členské státy 
měly mít možnost stanovit u určitých 
operací zahrnutých v těchto 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
zahrnout do svých programů rozvoje 
venkova tematické podprogramy k řešení 
zvláštních potřeb v oblastech, které jsou 
pro ně obzvláště důležité. Tematické 
podprogramy by se měly týkat mimo jiné 
mladých zemědělců, mladých 
zemědělských podniků, zemědělských 
podniků vysoké přírodní hodnoty, 
horských oblastí, vytvoření krátkých 
dodavatelských řetězců a opatření k řešení 
výzev v oblasti životního prostředí 
a dobrých životních podmínek zvířat.
Tematické podprogramy by rovněž měly 
být využity jako příležitost k provedení 
restrukturalizace zemědělských odvětví, 
která mají velký dopad na rozvoj 
venkovských oblastí.
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podprogramech vyšší míry podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Zemědělství je více než jiná odvětví 
ohroženo poškozením produktivního 
potenciálu způsobeným přírodními 
katastrofami. S cílem pomoci zlepšit 
životaschopnost a konkurenceschopnost 
podniků čelících těmto katastrofám by 
měla být poskytnuta podpora, která 
zemědělcům pomůže obnovit poškozený 
zemědělský potenciál. Členské státy by 
měly rovněž zajistit, aby v důsledku 
kombinace systémů Unie (zejména 
opatření k řízení rizik), vnitrostátních 
a soukromých systémů kompenzací 
nedošlo k nadměrné kompenzaci. Aby bylo 
zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení způsobilých nákladů 
v rámci tohoto opatření.

(20) Zemědělství je více než jiná odvětví 
ohroženo poškozením produktivního 
potenciálu způsobeným přírodními 
katastrofami. S cílem pomoci zlepšit 
životaschopnost a konkurenceschopnost 
podniků čelících těmto katastrofám by 
měla být poskytnuta podpora, která 
zemědělcům pomůže obnovit poškozený 
zemědělský potenciál. Členské státy by 
měly rovněž zajistit, aby v důsledku 
kombinace systémů Unie, vnitrostátních 
a soukromých systémů kompenzací 
nedošlo k nadměrné kompenzaci. Aby bylo 
zajištěno účinné a účelné využívání 
rozpočtových zdrojů EZFRV, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení způsobilých nákladů 
v rámci tohoto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pilíře II je podporovat zemědělce ve zvyšování environmentální, sociální a hospodářské 
odolnosti jejich zemědělských podniků a společenství, nebo je k tomu pobízet. Z tohoto důvodu 
by bylo zavedení opatření řízení rizik nevhodné.

Pozměňovací návrh 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Řádné začlenění do udržitelné 
energetické politiky Unie musí být 
zajištěno zaprvé prostřednictvím norem 
udržitelnosti pro produkci biomasy ze 
zemědělských a lesnických činností, jakož  
i zvýšením energetické účinnosti 
a využíváním energie z obnovitelných 
zdrojů v zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. V 
zájmu zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální a v souladu s cíli 
v oblasti ochrany životního prostředí, 
včetně plánů na podporu biologické 
rozmanitosti. V důsledku toho by měla být 
uložena omezení týkající se velikosti 
a právního postavení příjemců. Preventivní 
opatření proti požárům by se měla provádět 
v oblastech, které jsou členskými státy 
hodnoceny jako oblasti se středním či 



PE489.555v01-00 10/78 AM\902455CS.doc

CS

přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování 
lesnických produktů a jejich uvádění na 
trh, jejichž cílem je zlepšení 
hospodářského a environmentálního 
profilu vlastníků lesů, a nevýnosné 
investice, které zvyšují odolnost 
a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru.
Všechna preventivní opatření by měla být 
součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných 
Unií a členskými státy na mezinárodní 
úrovni a být založeno na celostátních 
nebo regionálních plánech členských 
států pro lesnictví nebo rovnocenných 
nástrojích, které by měly brát v úvahu 
závazky přijaté na ministerských 
konferencích týkajících se ochrany lesů 
v Evropě. Mělo by přispívat k provádění 
strategie Unie v oblasti lesního 
hospodářství. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo 
v souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

vysokým rizikem požáru. S cílem zajistit, 
aby zalesňování zemědělské půdy bylo 
v souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů, 
a nevýnosné investice, které zvyšují 
odolnost a ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů. Podpora by měla zamezit 
narušení hospodářské soutěže a být 
z hlediska trhu neutrální. V důsledku toho 
by měla být uložena omezení týkající se 
velikosti a právního postavení příjemců. 
Preventivní opatření proti požárům by se 
měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru. 
Všechna preventivní opatření by měla být 

(25) Lesnictví je nedílnou součástí rozvoje 
venkova a podpora udržitelného využívání 
půdy, které je šetrnější vůči klimatu, by 
měla zahrnovat rozvoj lesních oblastí 
a udržitelné obhospodařovaní lesů. 
V programovém období 2007–2013 
zahrnovala řada opatření různé druhy 
podpory pro investice do lesnictví 
a obhospodařovaní lesů. V zájmu 
zjednodušení, avšak rovněž s cílem 
umožnit příjemcům navrhovat a provádět 
integrované projekty s vyšší přidanou 
hodnotou, by se na všechny druhy podpory 
pro investice do lesnictví 
a obhospodařování lesů mělo vztahovat 
jedno opatření. Toto opatření by mělo 
zahrnovat rozšiřování a zlepšování lesních 
zdrojů prostřednictvím zalesňování půdy 
a vytváření zemědělsko-lesnických 
systémů spojujících extenzivní zemědělství 
s lesnickými systémy, obnovení lesů 
poškozených požáry nebo jinými 
přírodními katastrofami a příslušná 
preventivní opatření, investice do nových 
lesních technologií a zpracování lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh, jejichž 
cílem je zlepšení hospodářského 
a environmentálního profilu vlastníků lesů 
a lesních pracovníků, a nevýnosné 
investice, které zvyšují odolnost 
a ekologickou hodnotu lesních ekosystémů. 
Podpora by měla zamezit narušení 
hospodářské soutěže, být z hlediska trhu 
neutrální a v souladu s cíli v oblasti 
ochrany životního prostředí. Lesní 
hospodářské plány zahrnující také 
hlediska biologické rozmanitosti by se 
měly vztahovat na všechny lesy, na něž 
jsou poskytovány finanční prostředky 
v rámci programů rozvoje venkova. 
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součástí plánu na ochranu lesů. Výskyt 
přírodní katastrofy v případě opatření 
k obnovení poškozeného lesnického 
potenciálu by měl být podmíněn úředním 
uznáním veřejné vědecké organizace. 
Opatření týkající se lesnictví by mělo být 
přijato na základě závazků učiněných Unií 
a členskými státy na mezinárodní úrovni 
a být založeno na celostátních nebo 
regionálních plánech členských států pro 
lesnictví nebo rovnocenných nástrojích, 
které by měly brát v úvahu závazky přijaté 
na ministerských konferencích týkajících 
se ochrany lesů v Evropě. Mělo by 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesního hospodářství. S cílem 
zajistit, aby zalesňování zemědělské půdy 
bylo v souladu s cíli politiky životního 
prostředí, by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

V důsledku toho by měla být uložena 
omezení týkající se velikosti a právního 
postavení příjemců produkce dřeva, která 
by se netýkala jiných lesních produktů než 
dřeva.   Preventivní opatření proti požárům 
by se měla provádět v oblastech, které jsou 
členskými státy hodnoceny jako oblasti se 
středním či vysokým rizikem požáru, 
a měla by přesahovat rámec budování 
přístupových cest a vodních nádrží; jejich 
součástí by měly být také modernizované 
tradiční postupy. Všechna preventivní 
opatření by měla být povinnou součástí 
každého lesního hospodářského plánu
v rámci jeho kapitoly o ochraně lesů. 
Výskyt přírodní katastrofy v případě 
opatření k obnovení poškozeného 
lesnického potenciálu by měl být podmíněn 
úředním uznáním veřejné vědecké 
organizace. Opatření týkající se lesnictví 
by mělo být přijato na základě závazků 
učiněných Unií a členskými státy na 
mezinárodní úrovni a být založeno na 
celostátních nebo regionálních plánech 
členských států pro lesnictví nebo 
rovnocenných nástrojích, které by měly 
brát v úvahu závazky přijaté na 
ministerských konferencích týkajících se 
ochrany lesů v Evropě. Mělo by přispívat 
k provádění strategie Unie v oblasti lesního 
hospodářství. S cílem zajistit, aby 
zalesňování zemědělské půdy bylo 
v souladu s cíli politiky životního prostředí, 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o vymezení určitých minimálních 
environmentálních požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
50 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
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prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

prostřednictvím opatření podle priorit 4 
a 5.

Or. en

Odůvodnění

Pro zvýšení pozitivního vlivu program vycházel ze zmírňování změny klimatu, ochrany 
a obnovy biologické rozmanitosti, na opatření pro takové účely by bylo možné vyčlenit více 
prostředků. Tento požadavek by měl být provázán s prioritami 4 a 5 týkajícími se obnovy 
ekosystémů a účinného využívání zdrojů. Tímto způsobem lze rozšířit rozsah působnosti 
programu a zahrnout do něj opatření podle těchto priorit, jako jsou investice a projekty.

Pozměňovací návrh 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
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závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními. Komise 
by měla provádět posouzení dopadu 
týkající se zvyšování této částky 
v budoucnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 

(28) Agroenvironmentální-klimatické 
platby by měly i nadále hrát významnou 
úlohu při podpoře udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a při odezvě na 
zvyšující se poptávku společnosti po 
environmentálních službách. Měly by 
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zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci a ostatní 
správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
25 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

zemědělce a ostatní správce půdy dále 
podporovat v tom, aby sloužili společnosti 
jako celku tím, že zavedou nebo budou 
nadále používat zemědělské postupy, které 
přispívají k zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně a jsou 
slučitelné s ochranou a zlepšováním 
životního prostředí, krajiny a jejích 
vlastností, přírodních zdrojů, půdy 
a genetické rozmanitosti. V této souvislosti 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
ochraně genetických zdrojů v zemědělství 
a dalším potřebám zemědělských systémů 
vysoké přírodní hodnoty. Platby by měly 
přispívat k uhrazení dodatečných nákladů 
a ušlých příjmů v důsledku přijatých 
závazků a měly by zahrnovat pouze 
závazky nad rámec příslušných závazných 
norem a požadavků v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“. V mnoha případech 
znásobují synergie vyplývající ze závazků, 
které přijala společně skupina zemědělců, 
přínosy pro životní prostředí a klima. 
Společná opatření však znamenají 
dodatečné transakční náklady, které by 
měly být přiměřeně kompenzovány. Aby 
bylo zajištěno, že zemědělci, vlastníci lesa
a ostatní správci půdy jsou schopni náležitě 
dodržovat závazky, které přijali, měly by 
se členské státy vynasnažit, aby jim 
poskytly potřebné dovednosti a znalosti. 
Členské státy by měly zachovat úsilí, které 
vynakládaly během programového období 
2007–2013, a musí vynaložit minimálně 
35 % celkového příspěvku z EZFRV na 
každý program rozvoje venkova na 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se této změně 
a obhospodařování půdy, a to 
prostřednictvím agroenvironmentálních-
klimatických operací, ekologického 
zemědělství a plateb oblastem s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními.

Or. en



AM\902455CS.doc 17/78 PE489.555v01-00

CS

Pozměňovací návrh 96
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, 
poradenských služeb a výzkumných 
pracovníků podílejících se na provádění 
opatření, jež jsou zaměřena na inovace 
v zemědělství. Tato síť by měla být 
financována jako součást technické pomoci 
na úrovni Unie.

(47) S cílem přispět k dosažení cílů EIP 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti by měla být vytvořena síť 
EIP k propojení operačních skupin, včetně  
poradenských služeb, nevládních 
organizací, výzkumných pracovníků 
a orgánů v oblasti obchodu podílejících se 
na provádění opatření, jež jsou zaměřena 
na inovace v zemědělství. Tato síť by měla 
být financována jako součást technické 
pomoci na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství v Unii, které je šetrnější 
a odolnější vůči klimatu.

EZFRV přispívá ke strategii Evropa 2020 
podporou udržitelného rozvoje venkova 
v Unii způsobem, který doplňuje ostatní 
nástroje v rámci společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), politiky 
soudržnosti a společné rybářské politiky. 
Přispívá k územně a environmentálně 
vyváženějšímu a inovativnějšímu odvětví 
zemědělství a lesnictví v Unii, které je 
šetrnější a odolnější vůči klimatu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) konkurenceschopnost zemědělství; 1) konkurenceschopnost zemědělství 
a lesnictví;

Or. en

Odůvodnění

Cíle a priority politiky rozvoje venkova mají přispět k dosažení konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví.

Pozměňovací návrh 99
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) konkurenceschopnost zemědělství; 1) konkurenceschopnost zemědělství 
a lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji, včetně vody, půdy, biologické 
rozmanitosti, energie, a opatření k boji 
proti změnám klimatu a udržitelné systémy 
zemědělského hospodaření, které se 
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přizpůsobí důsledkům změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) spravedlivé a přijatelné životní 
podmínky pro místní společenství, která 
jsou závislá na zemědělských činnostech

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 –  bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) posílení vazeb mezi udržitelnými 
postupy v zemědělství a lesnictví 
a výzkumem, vývojem a inovacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpora a rozvoj vzdělávacích 
a podpůrných systémů pro mladé 
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zemědělce

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 3 –  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství 
a lesnictví, agroekologických 
a zemědělsko-lesnických systémů, které se
zaměřují na tyto oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4) obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství 
a lesnictví, jakož i podpora řádného chovu 
zvířat, se zaměřením na tyto oblasti:

Or. en

Odůvodnění

Řádný chov zvířat zahrnuje jak dobré životní podmínky zvířat, tak jejich zdraví. Je třeba dále 
zlepšovat životní podmínky zvířat v EU a jejich zdraví. Podle strategie EU 2020 by se tím 
zvýšila produkce potravin v EU, a tak i její konkurenceschopnost. Řádný chov zvířat rovněž 
poskytuje spotřebitelům produkty, které jsou vyrobeny udržitelnými postupy, při nichž jsou 
zdroje využívány efektivně.  Zdraví zvířat souvisí také s veřejným zdravím (infekční choroby 
přenosné ze zvířat na člověka a rezistence vůči antimikrobiálním látkám).

Pozměňovací návrh 108
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 –  písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lepší hospodaření s půdou; c) zlepšení struktury půdy, její odolnosti 
vůči erozi a extrémním povětrnostním 
podmínkám, úrodnosti a hospodaření 
s půdou.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) řádný chov zvířat;

Or. en

Odůvodnění

Řádný chov zvířat zahrnuje jak dobré životní podmínky zvířat, tak jejich zdraví. Je třeba dále 
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zlepšovat životní podmínky zvířat v EU a jejich zdraví. Podle strategie EU 2020 by se tím 
zvýšila produkce potravin v EU a tak i její konkurenceschopnost. Řádný chov zvířat rovněž 
poskytuje spotřebitelům produkty, které jsou vyrobeny udržitelnými postupy, při nichž jsou 
zdroje využívány efektivně.  Zdraví zvířat souvisí také s veřejným zdravím (infekční choroby 
přenosné ze zvířat na člověka a rezistence vůči antimikrobiálním látkám).

Pozměňovací návrh 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 –  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) efektivnější používání vody 
v zemědělství;

a) efektivnější používání a zvýšení úspory
vody v zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 –  bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



AM\902455CS.doc 25/78 PE489.555v01-00

CS

Pozměňovací návrh 116
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zmírnění dopadů na klima a snížení 
míry zápachu metodami, které zaručí, že 
se nenaváží nezpracovaná kejda.

Or. de

Odůvodnění

Navážení nezpracované kejdy způsobuje zápach, který obtěžuje místní obyvatele.  Cílem 
tohoto návrhu je zlepšit postoj veřejnosti k zemědělství. Využíváním kejdy v bioplynových 
stanicích se obtíže se zápachem značně sníží, čímž se omezí i negativní dopady na klima.

Pozměňovací návrh 117
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – bod 6 –  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) usnadnění diverzifikace, vytváření 
nových malých podniků a rozvoj těch, 
které již existují, a pracovních míst;

Or. fi

Pozměňovací návrh 118
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny priority přispívají k průřezovým 
cílům spočívajícím v inovacích, životním 
prostředí a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, přičemž 
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zajišťují vysokou úroveň životních
podmínek zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Článek 13 Smlouvy stanoví, že při přijímání zemědělských politik EU v plné míře zohledňuje 
dobré životní podmínky zvířat; EU by měla zajistit, aby inovativní techniky a metody 
produkce, které snižují emise skleníkových plynů, neměly na životní podmínky zvířat negativní 
vliv.

Pozměňovací návrh 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je třeba dosáhnout soudržnosti mezi 
podporou z EZFRV a opatřeními 
financovanými Evropským zemědělským 
záručním fondem.

1. Je třeba dosáhnout soudržnosti mezi 
podporou z EZFRV a opatřeními 
financovanými Evropským zemědělským 
záručním fondem nebo jinými finančními 
nástroji Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 121
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýzu situace z hlediska silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(dále jen „analýza SWOT“) a určení 
potřeb, jimiž je nutno se zabývat 
v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje 
daný program a případně tematické 
podprogramy uvedené v článku 8.

b) analýzu situace z hlediska silných 
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
(dále jen „analýza SWOT“) a určení 
potřeb, jimiž je nutno se zabývat 
v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje 
daný program a případně tematické 
podprogramy uvedené v článku 8. Analýza 
SWOT se zaměří jak na životaschopnost 
podniku, tak na jeho schopnost využívat 
zemědělské postupy příznivé pro životní 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 9 – bod 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova. V rámci všech 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova se 
posuzují zvláštní potřeby týkající se 
životního prostředí, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
a inovací s cílem určit příslušné reakce 
v těchto dvou oblastech na úrovni 
jednotlivých priorit;

Analýza je strukturována podle priorit Unie 
v oblasti rozvoje venkova. V rámci všech 
priorit Unie v oblasti rozvoje venkova se 
posuzují zvláštní potřeby týkající se 
životního prostředí, biologické 
rozmanitosti a volně žijících druhů, 
hospodaření s vodou a půdou, zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně a inovací s cílem určit příslušné 
reakce v těchto dvou oblastech na úrovni 
jednotlivých priorit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 2 – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) do programu je začleněn vhodný 
přístup k inovacím, životnímu prostředí, 
včetně specifických potřeb oblastí sítě 
Natura 2000, a zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) informace o doplňkovosti s opatřeními 
financovanými jinými nástroji společné 
zemědělské politiky, prostřednictvím 
politiky soudržnosti nebo Evropského 
námořního a rybářského fondu;

m) informace o doplňkovosti s opatřeními 
financovanými jinými nástroji společné 
zemědělské politiky, prostřednictvím 
politiky soudržnosti nebo Evropského 
námořního a rybářského fondu,
a uplatňování finančních nástrojů 
uvedených v hlavě IV nařízení EU č. 
[společný strategický rámec/2012].

Or. en

Odůvodnění

Zde se odkazuje na hlavu IV  nařízení o společném strategickém rámci, kde jsou jmenovány 
různé druhy finančních nástrojů.  Aby se zajistilo, že tyto nástroje lze použít rovněž pro rozvoj 
venkova (např. revolvingové fondy), odkazuje se na hlavu IV.

Pozměňovací návrh 125
Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. p a - p c  (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) minimální velikost lesnických 
podniků, jejichž podpora je podmíněna 
předložením lesního hospodářského plánu 
nebo rovnocenného nástroje a zvolených 
opatření na podporu biologické 
rozmanitosti, která by měla být obsažena 
v lesním hospodářském plánu;
pb) určení typů oblastí a druhů půdy, 
které mohou být zalesněny s cílem 
vyvarovat se negativním dopadům na 
biologickou rozmanitost, životní prostředí 
a travnatá přírodní stanoviště;
pc) norma pro osvědčené postupy 
v odvětví lesnictví, která bude základem 
pro podporu opatření v lesnictví podle 
nařízení o rozvoji venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s novou strategií ochrany zvířat 2012–2015, která požaduje vyšší 
součinnost se SZP, by měly být otázky dobrých životních podmínek zvířat plně zohledněny 
v poradenských službách, neboť jsou nedílnou součástí udržitelného zemědělského 
hospodaření.

Pozměňovací návrh 128
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Satu Hassi
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Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat odbornou přípravu poradců. c) podporovat odbornou přípravu poradců 
zejména s cílem podporovat vyspělé 
udržitelné systémy zemědělského 
hospodaření, jako například ekologické 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Orgány nebo subjekty, které byly vybrány 
pro poskytování poradenství, mají 
příslušné zdroje v podobě pravidelně 
školených a kvalifikovaných zaměstnanců 
a zkušeností s poradenstvím 
a hodnověrnosti, pokud jde o oblasti, 
v nichž poskytují poradenství. Výběrové 
řízení je objektivní a je otevřené pro 
veřejné, družstevní i soukromé subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod i – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– krátkých a místních dodavatelských 
řetězců nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) dobrovolných systémech certifikace 
zemědělských produktů, které byly 
členskými státy uznány jako systémy, které 
splňují obecné zásady osvědčených 
postupů Unie k dobrovolným systémům 
certifikace pro zemědělské produkty 
a potraviny s výjimkou systémů, které 
certifikují dodržování pouze základních 
právních požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Je nepřijatelné poskytovat veřejné prostředky na zajištění dodržování právních předpisů. 
Dotace na rozvoj venkova by se měly poskytovat pouze na produkci veřejných statků, které 
jsou produkovány například díky dodržování podstatně vyšších standardů v oblasti životního 
prostředí a dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Vychází z PN 29 zpravodaje.

Pozměňovací návrh 136
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d a písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) jsou neproduktivními investicemi, jež 
souvisí s plněním agro- nebo lesnicko-
environmentálních závazků, ochranou 
stavu biologické rozmanitosti druhů 
a přírodních stanovišť, jakož i se zvýšením 
společenské hodnoty oblasti sítě 
Natura 2000 nebo jiných oblastí vysoké 
přírodní hodnoty, jež budou vymezeny 
v programu, a rovněž závazky spojené 
s prováděním směrnic 2009/147/ES, 
92/42/EHS a 2000/60/ES, včetně prvních 
průzkumů a studií proveditelnosti;
da) jsou neproduktivními investicemi, 
které musí splňovat závazné požadavky 
spojené s výše uvedenými směrnicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje zemědělským podnikům. 
V případě investic na podporu 
restrukturalizace zemědělských podniků 
jsou způsobilé pouze zemědělské podniky 
do určité velikosti, kterou členské státy 

vypouští se
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vymezí v programu na základě analýzy 
SWOT provedené ve vztahu k prioritě 
Unie v oblasti rozvoje venkova 
„konkurenceschopnost všech druhů 
zemědělství a posílení životaschopnost 
zemědělských podniků“.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Obnovení potenciálu zemědělské 

produkce poškozeného přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi 

a zavedení vhodných preventivních 
opatření

1. Podpora v rámci tohoto opatření 
zahrnuje:
(a) investice do preventivních opatření, 
jejichž cílem je snížení následků 
pravděpodobných přírodních katastrof 
a katastrofických událostí;
(b) investice k obnovení zemědělské půdy 
a produkčního potenciálu poškozeného 
přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi.
2. Podpora se poskytuje zemědělcům nebo 
skupinám zemědělců. Podporu lze 
poskytnout rovněž veřejným subjektům, 
je-li zjištěna vazba mezi investicemi, které 
uskuteční tyto subjekty, a potenciálem 
zemědělské produkce.
Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá 
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v souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného zemědělského 
potenciálu, ze strany příslušných orgánů 
veřejné správy v členských státech.
4. Podpora v rámci tohoto opatření se 
neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy nebo 
katastrofické události.
Členské státy zajistí, aby se zabránilo 
nadměrné kompenzaci v důsledku 
kombinace tohoto opatření s jinými 
nástroji podpory členských států nebo 
Unie nebo soukromými systémy pojištění.
5. Podpora podle odst. 1 písm. a) je 
omezena maximální mírou podpory 
stanovenou v příloze I. Tato maximální 
míra podpory se nevztahuje na společné 
projekty uskutečňované více než jedním 
příjemcem.
6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se stanovení 
způsobilých nákladů v rámci tohoto 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření není v souladu s cíli programu a je jednoznačně zaměřeno na podporu příjmů.  
Otázky pojištění by měly být řešeny prostřednictvím tržních mechanismů a nikoli prostředky 
daňových poplatníků. Toto opatření je spíše součástí pilíře I než pilíře II.

Pozměňovací návrh 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

podmíněna předložením podnikatelského 
plánu, včetně posouzení dopadu 
zlepšeného environmentálního profilu. 
Provádění podnikatelského plánu musí být 
zahájeno do šesti měsíců ode dne vydání 
rozhodnutí o udělení podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podpora v rámci tohoto opatření se týká 
drobné infrastruktury, kterou každý 
členský stát vymezí v programu. V tomto 
případě se stanoví jednoznačná kritéria, 
která zajistí doplňkovost s podporou 
poskytovanou na základě jiných nástrojů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zalesňování a zakládání lesů; a) zalesňování a zakládání lesů v souladu 
s příslušným bioklimatickým pásmem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů;

b) zavádění zemědělsko-lesnických a silvo-
pastoračních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vybavení či infrastruktura pro 
předcházení lesním požárům v lesnatých 
oblastech považovaných za oblasti se 
středním až vysokým rizikem požáru; 
podpora poskytovaná pro tyto účely se 
uděluje v souladu s článkem 25;  pro 
zajištění způsobilosti pro získání podpory 
pro tyto účely se od členských států 
vyžaduje, aby vyčlenily prostředky pro 
spolufinancování vybavení či 
infrastruktury pro předcházení lesním 
požárům v uvedených oblastech; 

Or. fr

Odůvodnění

Často dochází k požárům ve stejných zalesněných oblastech, jelikož nebyla provedena 
strategie pro předcházení požárům. Není opodstatněné poskytovat podporu z veřejných zdrojů 
opakovaně pro stejné oblasti. Proto je nutné oddělit obnovu lesů, kterou si vyžádal požár, od 
předcházení požárům, jež by mělo být prioritou a předpokladem pro jakákoli opatření týkající 
se lesnictví v oblastech se středním nebo vysokým rizikem požáru, které určuje každý členský 
stát, a pro jakoukoli dohodu o poskytnutí finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) předcházení poškozování lesů lesními 
požáry a přírodními katastrofami a obnovy
poškozených lesů, a to včetně napadení 
škůdci a vypuknutí chorob, katastrofických 
událostí a hrozeb souvisejících s klimatem;

c) obnova lesů poškozených lesními požáry 
a přírodními katastrofami, a to včetně 
napadení škůdci a vypuknutí chorob, 
katastrofických událostí a hrozeb 
souvisejících s klimatem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Omezení týkající se vlastnictví lesů podle 
článků 23 až 27 se nevztahují na tropické 
či subtropické lesy a zalesněné oblasti na 
území Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, 
menších ostrovů v Egejském moři ve 
smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2019/93 
a francouzských zámořských 
departementů. Omezení týkající se 
vlastnictví půdy podle článků 23 až 27 se 
nevztahuje na podporu z důvodů 
spojených se životním prostředím, jako je 
eroze nebo rozšiřování lesních zdrojů za 
účelem zmírňování změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 22. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora pro opatření v lesnictví bude 
vycházet z normy pro osvědčené postupy 
v odvětví lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 151
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 90 týkajících se vymezení 
minimálních environmentálních požadavků 
podle odstavce 2. Minimální 
enviromentální požadavky jsou rozděleny
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podle typologie Evropské agentury pro 
životní prostředí, která zahrnuje všechny 
rozdílné druhy evropských lesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavádění zemědělsko-lesnických systémů Zavádění zemědělsko-lesnických a silvo-
pastoračních systémů

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Předcházení rizikům vzniku lesních
požárů

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. ba) se 
poskytuje soukromým a veřejným 
vlastníkům lesů nebo jejich sdružením 
a pokrývá náklady na:

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) vybudování preventivní infrastruktury 
(stezky, zdroje vody, příkopy, průseky) 
jako systému ochrany zalesněné oblasti 
v souladu s místními či oblastními plány 
na prevenci požárů. Podpora se 
neposkytuje na činnosti související se 
zemědělstvím, vykonávané zvláště
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agroenvironmentální závazky; v oblastech, na něž se vztahují 
agroenvironmentální závazky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) místní preventivní činnosti v malém 
měřítku zaměřené proti požárům nebo 
jiným přírodním nebezpečím; podpora se 
poskytuje na tyto činnosti pouze tehdy, 
jsou-li slučitelné s místními nebo 
oblastními plány na prevenci požárů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c a písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zřizování a zlepšování zařízení 
k předvídání a sledování rizikových 
faktorů vzniku lesních požárů, výskytu 
škůdců a chorob a komunikačních zařízení 
v zalesněných oblastech;

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 160
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Způsobilé operace musí být v souladu 
s plánem na ochranu lesů, který vypracují 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V souladu s čl. 22 odst. 1) písm. ba) jsou 
pro podporu týkající se prevence lesních 
požárů způsobilé lesní oblasti považované 
podle plánu na ochranu lesů, který 
vyhotoví členské státy, za oblasti se 
středním nebo vysokým rizikem požáru.
Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze v případě, že byla dříve 
poskytnuta podpora stanovená v čl. 22 
odst. 1 písm. ba).

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Gaston Franco
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(vypouští se)

Or. fr

Odůvodnění

Třetí odstavec se přesouvá do článku 26.

Pozměňovací návrh 163
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá 
v souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
30 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy 
v členských státech. Tento procentní podíl 

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) je 
podmíněna úředním uznáním výskytu 
přírodní katastrofy, a rovněž skutečnosti, 
že tato katastrofa nebo opatření přijatá 
v souladu se směrnicí 2000/29/ES na 
eradikaci nebo zastavení choroby rostlin 
nebo škůdce zapříčinila zničení nejméně 
20 % příslušného lesního potenciálu, ze 
strany příslušných orgánů veřejné správy 
v členských státech. Tento procentní podíl 
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se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

se určí na základě průměrného stávajícího 
lesnického potenciálu v tříletém období 
bezprostředně předcházejícím katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období 
bezprostředně předcházející katastrofě 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(vypouští se)

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

Or. fr

Odůvodnění

Čtvrtý odstavec se přesouvá do článku 26.

Pozměňovací návrh 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 26 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice k zvýšení odolnosti a ekologické 
hodnoty lesních ekosystémů

Obnova škody způsobené lesními požáry 
a pohromami a investice ke zvýšení 
odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů
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Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým 
vlastníkům lesů, soukromým 
a poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují 
a které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) 
a d) se poskytuje soukromým a veřejným
vlastníkům lesů podle podmínek 
stanovených v tomto článku. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. d) se 
poskytuje fyzickým osobám, soukromým
vlastníkům lesů, soukromým 
a poloveřejným subjektům, obcím a jejich 
sdružením. V případě státních lesů může 
být podpora poskytována rovněž 
subjektům, které tyto lesy obhospodařují
a které nejsou závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora podle čl. 22 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje soukromým, poloveřejným 
a veřejným vlastníkům lesů, obcím, 
státním lesům a jejich sdružením. Podpora
může být poskytována rovněž subjektům, 
které obhospodařují státní lesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Investice se zaměří na splnění závazků 
týkajících se cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí nebo poskytování 
služeb ekosystémů a/nebo závazků, které 
zvyšují společenskou hodnotu lesů 
a zalesněných ploch v dotyčné oblasti nebo 
zlepšují potenciál ekosystémů ke 
zmírňování změny klimatu, aniž by byly 
z dlouhodobého hlediska vyloučeny 
hospodářské přínosy.

2. Investice se zaměří na:

a) obnovu lesního potenciálu poničeného 
požáry a dalšími přírodními pohromami 
včetně těch, které způsobili škůdci, 
choroby, změna klimatu a katastrofické 
události;
b) splnění závazků týkajících se cílů 
v oblasti ochrany životního prostředí nebo 
poskytování služeb ekosystémů a/nebo 
závazků, které zvyšují společenskou 
hodnotu lesů a zalesněných ploch 
v dotyčné oblasti nebo zlepšují potenciál 
ekosystémů ke zmírňování změny klimatu, 
aniž by byly z dlouhodobého hlediska 
vyloučeny hospodářské přínosy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 26. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora podle odst. 2 písm. a) je 
podmíněna tím, že příslušné orgány 
veřejné správy v členských státech 
formálně uznají, že došlo k přírodní 
katastrofě a že tato katastrofa nebo 
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opatření přijatá v souladu se směrnicí 
2000/29/ES na vymýcení nebo zabránění 
šíření choroby rostlin nebo škůdce 
zapříčinila zničení nejméně 30 % 
příslušného lesního potenciálu.Tento 
procentní podíl se určí na základě 
průměrného stávajícího lesnického 
potenciálu za tříleté období, které 
bezprostředně předcházelo katastrofě, 
nebo průměru za pětileté období, které 
bezprostředně předcházelo katastrofě, 
přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší 
hodnota.

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Podpora podle odstavce 2 písmene a) 
se neposkytuje k uhrazení ušlých příjmů 
v důsledku přírodní katastrofy. Členské 
státy zajistí, aby se zabránilo nadměrné 
kompenzaci v důsledku kombinace tohoto 
opatření s jinými nástroji podpory 
členských států nebo Unie nebo 
soukromými systémy pojištění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 172
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přizpůsobit produkci a výstup 
producentů, kteří jsou členy těchto 
seskupení, požadavkům trhu a zároveň
prosazovat místní druhy plodin a plodiny 
šetrné k životnímu prostředí, v závislosti 
na zvláštnosti dané oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agroenvironmentální-klimatické platby 
se poskytují zemědělcům, skupinám 

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

zemědělců nebo skupinám zemědělců 
a dalších správců půdy, kteří si osvojí 
zemědělské postupy a nástroje řízení 
v oblasti životního prostředí, jež řeší 
agroenviromentální problémy jednotně. 
Prioritou je přechod na ekologické 
zemědělství a další agroekologické 
výrobní systémy. Plány v oblasti ochrany 
klimatu by měly být zaměřeny na snížení 
emisí skleníkových plynů v rámci celého 
zemědělského podniku nebo 
hospodářského systému. V řádně 
odůvodněných případech mohou být za 
účelem plnění cílů v oblasti ochrany 
životního prostředí agroenvironmentální-
klimatické platby poskytnuty i jiným 
správcům půdy nebo skupinám jiných 
správců půdy. Členské státy upřednostní 
stávající agroenviromentální opatření, 
která z hlediska životního prostředí 
prokázala vysokou míru účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
období, včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období. Členské státy také mohou ve svých 
programech rozvoje venkova stanovit pro 
určité druhy závazků kratší období, pokud 
se prokáže, že přínosy pro životní prostředí 
jsou v plné míře zaručeny.
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Or. en

Odůvodnění

Mnoho zemědělců se nechce vázat na určitá opatření na kratší období než 5 let, což může vést 
ke snížení přínosu pro životní prostředí. Jednoleté závazky by měly být povoleny pouze tehdy, 
pokud mohou členské státy prokázat, že nedojde k ohrožení přínosů v oblasti ochrany 
životního prostředí ani klimatu.  Tyto závazky by mohly být proveditelné například pro: 
zemědělství bez pesticidů (pesticidové postřiky mají účinnost pouze tentýž rok a následující 
rok jsou v boji proti škůdcům neúčinné).

Pozměňovací návrh 175
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však nezbytné k dosažení či 
zachování požadovaných přínosů pro 
životní prostředí, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova 
stanovit u určitých druhů závazků delší 
nebo kratší období, včetně povolení jejich 
ročního prodloužení po uplynutí 
počátečního období. Členské státy mohou 
stanovit, že toto období bude časově 
neomezeno, jsou-li závazky zapsány do 
věcných břemen týkajících se budoucího 
využití půdy, která se zapisují do 
vnitrostátního katastru nemovitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období stanoveném v daném 
programu s maximální mírou flexibility, 
co se týče období podpory. Je-li to však 
nezbytné k dosažení či zachování 
požadovaných přínosů pro životní 
prostředí, mohou členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova stanovit 
u určitých druhů závazků delší období, 
včetně povolením jejich ročního 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Platby se poskytují ročně a kompenzují 
v plné výši či částečně dodatečné náklady 
a ušlé příjmy příjemců podpory v důsledku 
přijatých závazků. Co se týče stálých 
závazků, může mít platba podobu 
jednorázové platby na pokrytí úplné 
náhrady. V takovém případě musí být 
závazky zapsány jako věcná břemena 
týkající se budoucího využití půdy 
a zaneseny do vnitrostátního katastru 
nemovitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Riikka Manner
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agroenvironmentální platby související 
s klimatem se neposkytují na změnu nebo 
zachování opatření týkajícího se 
ekologického zemědělství.

Or. en

Odůvodnění

V rámci agroenvironmentálního opatření může zemědělec získat finanční prostředky 
například na vysazení a zachování tradičních biotopů nebo širokých ochranných zón.  Tato 
možnost by měla být i nadále zajištěna.

Pozměňovací návrh 179
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Podpora je poskytována za účelem 
zachování a udržitelného využívání 
genetických zdrojů v zemědělství na 
operace, na něž se nevztahují ustanovení 
odstavců 1 až 8. Zařazení tohoto opatření 
do programů rozvoje venkova je povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar zemědělsky využité 

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

plochy zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců, kteří se dobrovolně zaváží 
k přechodu na postupy a způsoby 
ekologického zemědělství či k zachování 
těchto postupů a způsobů, jak jsou 
vymezeny v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007. Zařazení tohoto opatření do 
programů rozvoje venkova je povinné.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období minimálně jednoho 
roku.

Or. en

Odůvodnění

Pro usnadnění přechodu k plnohodnotnému ekologickému zemědělství by bylo vhodnější 
a snazší nabídnout zemědělcům roční závazky i závazky na pokračování v ekologické 
produkci. Počáteční náklady na ekologickou produkci budou omezovat motivaci zemědělců 
k posunu od ekologického k tradičnímu zemědělství a zpět. Dlouhodobé zapojení zemědělců 
do ekologického zemědělství je lépe zaručeno tehdy, zapojí-li se zemědělec do systému 
certifikace.

Pozměňovací návrh 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Členské státy zavedou mechanismus, který 
poskytne pobídky pro zemědělce, aby se 
zapojili do dalšího opatření po roce 2020 
s cílem podpořit přijetí tohoto opatření 
také po roce 2015. Je-li podpora 
poskytnuta na zachování ekologického 
zemědělství, mohou členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova povolit roční 
prodloužení po uplynutí počátečního 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Závazky v rámci tohoto opatření se 
přijímají na období mezi pěti až sedmi lety. 
Je-li to však pro dosažení nebo udržení 
žádaných přínosů pro životní prostředí 
třeba, mohou členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova stanovit delší 
nebo kratší období.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje ročně na hektar zemědělsky 
využité plochy nebo hektar lesa s cílem 
poskytnout zemědělcům kompenzaci za 
dodatečné náklady a ušlé příjmy 
v důsledku znevýhodnění v dotyčných 
oblastech v souvislosti s prováděním 
směrnic 92/43/EHS, 2009/147/ES 
a 2000/60/ES. V případě požadavků 
trvalejší povahy může mít podpora podobu 
jednorázové platby za hektar zemědělsky 
využité plochy nebo lesa, která zahrnuje 
úplnou náhradu. V takovém případě musí 
být závazky zapsány jako věcná břemena 
týkající se budoucího využití půdy 
a zaznamenány ve vnitrostátním katastru 
nemovitostí. V řádně odůvodněných 
případech může poskytnutá podpora 
vycházet z jiných jednotkových nákladů, 
než je hektar, například z počtu kilometrů 
vodního toku.
Podpora může alternativně také zahrnovat 
hmotné nebo nehmotné neproduktivní 
investice, které jsou nutné pro splnění 
požadavků spojených se směrnicemi 
2009/147/ES, 92/43/EHS a 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 186
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí oddělené finanční 
rozpočty pro zemědělské a lesní oblasti 
sítě Natura 2000 a zemědělské oblasti 
zahrnuté v plánech povodí podle směrnice 
2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou v období mezi 
rokem 2014 a 2017 poskytovat platby 
v rámci tohoto opatření zemědělcům 

(vypouští se)
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v oblastech, které byly podle čl. 36 
písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005 způsobilé v programovém 
období 2007–2013, nejsou však již 
způsobilé na základě nového vymezení 
podle čl. 46 odst. 3. Tyto platby se 
postupně snižují, a to z výchozí úrovně 
v roce 2014 ve výši 80 % platby obdržené 
v roce 2013 na konečnou úroveň 
v roce 2017 ve výši 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aby byly jiné než horské oblasti způsobilé 
pro platby podle článku 32, považují se 
tyto oblasti za oblasti s významnými 
přírodními omezeními, pokud nejméně 
50 % zemědělsky využité plochy splňuje 
buď nejméně jedno z kritérií uvedených 
v příloze II na úrovni uvedené prahové 
hodnoty nebo kombinovaná biofyzikální 
kritéria rejstříkového systému, který je 
v současnosti zaveden na úrovni 
členského státu. Splnění této podmínky se 
zajistí na úrovni LAU 2 nebo nižší, 
například na úrovni obcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3 – pododstavec 2



PE489.555v01-00 62/78 AM\902455CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při vymezování oblastí, jichž se týká tento 
odstavec, kromě těch, které jsou označeny 
jako přirozeně omezené klimatickým 
kritériem podle přílohy II, provedou 
členské státy upřesnění na základě 
objektivních kritérií s cílem vyloučit 
oblasti, v nichž byla doložena významná 
přírodní omezení v souladu s prvním 
pododstavcem, tato omezení jsou však 
překonána investicemi nebo hospodářskou 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat.

1. Platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat v rámci tohoto opatření se 
poskytují zemědělcům, kteří se dobrovolně 
zaváží k provádění operací sestávajících 
z jednoho nebo více závazků týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat, které 
přesahují rámec stávajících právních 
ustanovení. Zařazení tohoto opatření do 
programů rozvoje venkova je povinné.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z PN 61 zpravodaje.

Pozměňovací návrh 192
Satu Hassi
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto závazky se přijímají na období 
jednoho roku s možností prodloužení.

Tyto závazky se přijímají zpravidla na 
období pěti až sedmi let. Je-li to nutné 
a oprávněné, je stanoveno delší období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy, pokud nejsou 
závislé na státním rozpočtu.

1. Podpora v rámci tohoto opatření se 
poskytuje na hektar lesa vlastníkům lesů, 
obcím a jejich sdružením, kteří se 
dobrovolně zaváží k provádění operací 
sestávajících z jednoho nebo více lesnicko-
environmentálních závazků. Podporu 
mohou využít rovněž subjekty 
obhospodařující státní lesy.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podporu lze poskytnout soukromým 
subjektům, obcím a jejich sdružením za 
účelem ochrany a podpory lesních 
genetických zdrojů na operace, na něž se 
nevztahují odstavce 1, 2 a 3.

4. Podporu lze poskytnout veřejným 
a soukromým subjektům za účelem 
ochrany a podpory lesních genetických 
zdrojů na operace, na něž se nevztahují 
odstavce 1, 2 a 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Karin Kadenbach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) spolupráce mezi subjekty 
dodavatelského řetězce s cílem prosazovat 
takové systémy produkce, které zajistí 
zvířatům dobré životní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Opatření týkající se spolupráce je dobrým nástrojem k začlenění dobrých životních podmínek 
zvířat do potravinového řetězce prostřednictvím zapojení různých subjektů, což přispěje  
k rozvoji udržitelného chovu hospodářských zvířat.

Pozměňovací návrh 197
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům a lesníkům, kteří jsou 
pojištěni, na pojistné k pojištění úrody, 
hospodářských zvířat, plodin a lesního 
porostu proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy, požáry a nákazami zvířat nebo 
chorobami rostlin či napadením škůdci 
nebo náklady na obnovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvky vyplacené přímo 
zemědělcům na pojistné k pojištění úrody, 

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

pojistné k pojištění úrody, hospodářských 
zvířat a plodin proti hospodářským ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy a nákazami zvířat nebo chorobami 
rostlin či napadením škůdci;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(vypouští se)

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě střednědobý přezkum provádění 
opatření řízení rizik podle tohoto nařízení, 
a bude-li třeba, navrhne vhodná opatření 
ke zlepšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Gaston Franco

Návrh nařízení
Čl. 38 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody, hospodářských zvířat 
a plodin

Pojištění úrody, hospodářských zvířat, 
plodin a lesů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě lesnictví se podpora podle 
čl. 37 odst. 1 písm. a) vyplácí pouze v 
případech týkajících se pojištění proti 
škodám způsobeným nepříznivými 
klimatickými jevy a požáry.

Or. fr



AM\902455CS.doc 69/78 PE489.555v01-00

CS

Pozměňovací návrh 207
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud jde o choroby zvířat, finanční 
kompenzaci lze poskytnout pouze 
v případě chorob uvedených na seznamu 
chorob zvířat vypracovaném Světovou 
organizací pro zdraví zvířat a/nebo 
seznamu nákaz v příloze rozhodnutí 
90/424/EHS, které se nevyskytnou 
v důsledku neudržitelných systémů, jako 
jsou průmyslové zemědělství 
a monokultury.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Corinne Lepage
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) možnost, aby stávající místní akční 
skupiny uskutečňovaly výzkum 
a plánování obecních projektů, které jsou 
třeba k podání žádosti o rozšíření 
programu Leader o nové oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku;

a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku, s upřednostněním zařízení pro 
úsporu energie, příznivého ke klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) nákup, včetně nákupu na leasing, 
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva s upřednostněním zařízení pro 
úsporu energie, příznivého ke klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 212
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě zavlažování se za způsobilé 
výdaje považují pouze investice, které 
vedou k snížení předchozí spotřeby vody 
alespoň o 15 % nebo k opětovné využití 
odpadních vod. Odchylně mohou být 
v členských státech, které k Unii 
přistoupily od roku 2004, považovány za 
způsobilé výdaje investice do nových 
zavlažovacích zařízení, pokud ekologická 
analýza poskytne důkazy, že dotyčné 
investice jsou udržitelné a nemají 
nepříznivý vliv na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb 
a výzkumných pracovníků.

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb, 
výzkumných pracovníků a orgánů 
v oblasti obchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Satu Hassi
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb 
a výzkumných pracovníků.

1. V souladu s čl. 51 odst. 1 se zřizuje síť 
EIP s cílem podporovat EIP v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti 
podle článku 61. Tato síť umožní propojení 
operačních skupin, poradenských služeb,
nevládních organizací a výzkumných 
pracovníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informovat širší veřejnost a potenciální 
příjemce o politice rozvoje venkova;

c) informovat širší veřejnost a potenciální 
příjemce o politice rozvoje venkova
a možnostech financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporuje zemědělství, které účinně 
využívá zdroje, je produktivní a s nízkými 
emisemi, šetrné a odolné vůči klimatu, 
a které funguje v souladu se základními 

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

v souladu se základními přírodními zdroji, 
na nichž závisí zemědělské hospodaření;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby se v souladu se strategií udržitelného rozvoje inovační partnerství využívalo 
ke zlepšení životních podmínek zvířat v rámci  udržitelného zemědělství . 

Pozměňovací návrh 218
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) se zaměří na zlepšení procesů 
k zachování životního prostředí, 
prosazování agroekologických systémů 
produkce a  zemědělských postupů 
s nízkými vstupy, přizpůsobování se změně 
klimatu a zmírňování této změny

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zlepšuje procesy k zachování životního 
prostředí, přizpůsobování se změně klimatu 
a zmírňování této změny a zároveň 
zajišťuje dobré životní podmínky zvířat; 

Or. en

Odůvodnění

Článek 13 Smlouvy stanoví, že EU při přijímání zemědělských politik v plné míře zohledňuje 
dobré životní podmínky zvířat; EU by měla zajistit, aby činnosti provozované v rámci 
inovačního partnerství neměly negativní dopad na dobré životní podmínky zvířat určených 
k produkci potravin; měly by být naopak prosazovány.

Pozměňovací návrh 221
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejméně 5 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

(vypouští se)

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejméně 5 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

5. Nejméně 10 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vyhrazeno pro iniciativu Leader.

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 65. – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Nejméně 50 % celkového příspěvku 
z EZFRV na program rozvoje venkova je 
vynaloženo na opatření podle priority 4 
a 5.

Or. en

Odůvodnění

Pro posílení pozitivního vlivu, který má program na zmírňování změny klimatu, ochrany 
a obnovy biologické rozmanitosti, by bylo možné vyčlenit pro tyto účely více prostředků. 
Tento požadavek by měl být provázán s prioritami 4 a 5 týkajícími se obnovy ekosystémů 
a účinného využívání zdrojů. Tímto způsobem lze rozšířit rozsah působnosti programu 
a zahrnout do něj opatření podle těchto priorit, jako jsou investice a projekty.

Pozměňovací návrh 226
Julie Girling

Návrh nařízení
Článek 66
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 66 (vypouští se)

Financování operací významně 
přispívajících k inovacím
Finanční prostředky převedené do 
EZFRV při použití čl. 7 odst. 2 nařízení 
(EU) č. přímé platby/2012 jsou vyhrazeny 
pro operace, které významně přispívají 
k inovacím, jež jsou důležité pro 
zemědělskou produktivitu a udržitelnost, 
včetně zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – tabulka – sloupec 1 – řádek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Priorita pro rozvoj venkova č. 3: podpora 
organizace potravinového řetězce a řízení 
rizik v zemědělství

Priorita pro rozvoj venkova č. 3: podpora 
organizace potravinového řetězce 
v zemědělství

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Příloha V – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Režimy jakosti zemědělských 
produktů a potravin
Články 32–33 Platby pro oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními 

Článek 17 Režimy jakosti zemědělských 
produktů a potravin
Články 32–33 Platby pro oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními 
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omezeními omezeními

Článek 34 Dobré životní podmínky zvířat

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci, jejichž produkce je založena na dobrých životních podmínkách, odpovídají na 
požadavky trhu a mohou za své produkty dostat vyšší ceny, čímž zlepšují svou 
konkurenceschopnost. Je třeba je podpořit, aby přestoupili k těmto systémům produkce.


