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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Společná zemědělská politika dnes tvoří více než 40 % celkového rozpočtu Evropské unie. Je 
to obrovská částka a z hlediska životního prostředí tedy velmi záleží na tom, zda budou tyto 
finanční prostředky využívány udržitelným způsobem, či nikoliv. Abychom v nadcházejících 
letech mohli dále chránit životní prostředí, je zapotřebí zavést ve společné zemědělské politice 
systémové změny. 

Pokud se na tuto problematiku podíváme z obecného hlediska, je zcela zřejmé, že zemědělství 
není dlouhodobě udržitelné, bude-li řízeno stejným způsobem jako doposud. To má vážné
následky pro naše přírodní zdroje včetně půdy, vody, biologické rozmanitosti a klimatu. 
Tento problém lze ilustrovat na několika příkladech: 

 Zemědělská půda má klíčovou úlohu jako přirozené prostředí pro volně žijící druhy 
živočichů a ptáků. V roce 2011 bylo pomocí evropského indexu ptactva žijícího na 
zemědělské půdě zjištěno, že ptačí populace žijící na zemědělské půdě klesly na své 
historické minimum. 

 Zemědělství je jedním z hlavních zdrojů znečištění v evropských vodách. Zemědělství 
je zodpovědné za 50 % dusíku ve vodě a je významným zdrojem fosfátů. 

 Zemědělství je zodpovědné za 9,6 % emisí skleníkových plynů v EU – 75 % emisí 
oxidů dusíku a 49 % emisí metanu.  

Pokud chceme tento vývoj zvrátit a zajistit udržitelnost evropského zemědělství, musíme 
zásadním způsobem změnit filozofii společné zemědělské politiky. Přímé platby, které tvoří 
75 % rozpočtu společné zemědělské politiky, tradičně podporují intenzivní zemědělství.  
Kromě pravidel podmíněnosti nevytvářejí přímé platby pobídky pro udržitelné postupy. 

Váš zpravodaj navrhuje reformu přímých plateb SZP, které budou přednostně poskytovány 
těm zemědělcům, kteří hospodaří udržitelně. Společná zemědělská politika se musí řídit 
zásadou, že veřejné finanční prostředky musí podporovat veřejné statky.  

Návrh Komise a způsob, jakým může být zdokonalen

V listopadu 2011 předložila Komise návrh reformy za účelem ekologizace přímých plateb. 
Komise navrhla tři takzvané ekologizační prvky: diverzifikaci plodin, zachování trvalých 
travních porostů a plochy využívané v ekologickém zájmu. Váš zpravodaj navrhuje, aby byly 
tyto prvky posíleny následujícím způsobem:

1. Namísto diverzifikace plodin potřebujeme požadavek na střídání plodin. Diverzifikace 
plodin by pouze pobízela zemědělce, aby k pěstování jiných plodin vyhradili jen malou část 
své půdy, což by ale nepomohlo životnímu prostředí. Střídání plodin by na druhou stranu 
bránilo monokulturnímu hospodářství, zlepšilo by biologickou rozmanitost a snížilo by 
potřebu používání pesticidů. 
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2. Váš zpravodaj podporuje myšlenku zachování množství trvalých travních porostů/pastvin, 
aby byl udržen alespoň stejný počet pastvin jako dnes.  Aby bylo tohoto cíle dosaženo, měl by 
být referenční rok, podle něhož se určí, jaké množství trvalých pastvin by mělo být 
zachováno, stanoven spíše v minulosti než v budoucnosti. V opačném případě nepříznivě 
pobízí zemědělce k tomu, aby travní porosty zorali, a tím se tak vyhnuli plnění těchto 
požadavků. 

3. Velmi užitečným prvkem v návrhu Komise je myšlenka vyhradit zemědělskou půdu pro 
plochy využívané v ekologickém zájmu, které by měly zůstat nedotčeny. Váš zpravodaj 
nicméně navrhuje zvýšit procento zemědělské půdy, které by mělo podle analýzy spadat do 
této kategorie, ze 7 % na 10 %. Aby měly plochy využívané v ekologickém zájmu významný 
efekt, mělo by na ně být podle různých analýz vyčleněno alespoň 10 % zemědělské půdy1. 

4. Nakonec váš zpravodaj navrhuje přidat do balíčku čtvrtý ekologizační prvek, kterým je 
požadavek na půdní pokryv. Zemědělci budou muset zajistit, že jejich půda nebude 
ponechána bez vegetačního pokryvu po více než pět až osm po sobě jdoucích týdnů. To by 
měl být významný nástroj k tomu, aby bylo zabráněno erozi a znečištění vodního prostředí 
živinami. 

Modulace

Další klíčová diskuze týkající se ekologizace se zabývá otázkou modulace. Jak velké 
množství finančních prostředků z prvního pilíře by mělo být uvolněno pro modulaci do 
druhého pilíře? Komise navrhuje 10 %, ale argument pro navržené procento není zcela 
zřejmý. Modulace je dobrovolná, a není zde tedy žádný rozumný důvod, proč by členské státy 
nemohly rozhodnout samy, jak velkou částku by chtěli převádět z prvního pilíře do druhého.  

Váš zpravodaj navrhuje odstranit možnost převodů z druhého pilíře do prvního, kterou mají 
mít podle návrhu Komise některé členské státy. Tato možnost dnes neexistuje a její zavedení 
by bylo z hlediska životního prostředí vskutku velice problematické.  

Na cestě k udržitelnějšímu zemědělství

Evropská unie se ve své strategii Evropa 2020 zavázala k tomu, že bude zajišťovat udržitelný 
hospodářský růst. V této souvislosti si Evropská unie stanovila cíl „zastavit v EU do roku 
2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb a v maximálním 
proveditelném rozsahu je obnovit“. EU se ve svém „plánu přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství“ dále zavázala k tomu, že sníží emise skleníkových plynů z odvětví zemědělství 
o 42–49% do roku 2050.  

Pokud nemají tyto cíle zůstat pouze na papíře, musí EU provést náročnou reformu způsobu 
používání přímých plateb ve společné zemědělské politice. Veřejné finanční prostředky musí 
podporovat veřejné statky. Naším cílem by mělo být prosadit tuto zásadu v reformě SZP.

                                               
1 Mimo jiné: Německý spolek na ochranu přírody (NABU), leden 2008: „Význam povinného vynětí 
půdy z produkce pro biologickou rozmanitost“. Berlin.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) S ohledem na specifické nové prvky 
v zájmu zajištění ochrany práv příjemců
a poskytování veřejných služeb by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy za účelem stanovení dalších 
definic týkajících se přístupu k podpoře 
podle tohoto nařízení, minimální činnosti 
prováděné na plochách přirozeně 
ponechávaných ve stavu vhodném k pastvě 
nebo pro pěstování plodin a minimální 
činnosti prováděné pro účely ochrany 
přírody v rámci programu Natura 2000 
nebo obdobných programů ochrany 
přírody, a rovněž kritérií, která musí 
zemědělci splňovat, aby mohla být jejich 
povinnost udržovat zemědělskou plochu
v dobrém zemědělském a ekologickém
stavu považována za splněnou, a kritérií 
pro stanovení převahy trav a jiných pícnin, 
pokud jde o trvalé pastviny.

Or. en

Odůvodnění

Současná definice zemědělské činnosti je vyhovující, neboť hovoří jak o produkci komodit ze 
zemědělské činnosti, tak o základních environmentálních veřejných službách, které lze 
zajišťovat díky udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu 
(GAEC). Protože splnění požadavků GAEC bude i nadále podmínkou pro většinu přímých 
plateb z prvního pilíře, mělo by rovněž být jedním z hlavních prvků definice zemědělské 
činnosti.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by měly mít možnost 
převést částku, jejíž výši sami určí, 
z prvního do druhého pilíře. Členské státy 
mohou každý rok rozhodnout o zvýšení 
této částky v souladu s článkem 14. Touto 
flexibilitou mezi pilíři by mělo být 
zajištěno, aby společná zemědělská 
politika přispívala k pozitivnímu vývoji 
životního prostředí v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, kolik prostředků z prvního pilíře budou chtít 
převést do druhého pilíře. Vzhledem k tomu, že modulace je dobrovolná, není důvod, proč by 
členské státy nemohly mít – pokud by si tak přály – možnost převést z prvního pilíře do 
druhého částku, kterou budou samy považovat za přiměřenou.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jedním z cílů nové SZP je posílení 
environmentálního profilu zavedením 
povinné „ekologické“ složky přímých 
plateb, která podpoří používání 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí v celé Unii. Pro 
tento účel by členské státy měly použít část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu na povinné postupy, které musí 
zemědělci dodržovat, jestliže se prioritně 
zaměřují na cíle v oblasti klimatu a 
v oblasti životního prostředí. Tyto postupy 
by měly mít podobu jednoduchých, 

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

by měly mít podobu jednoduchých, 
všeobecných, mimosmluvních 
každoročních opatření, která by šla nad 
rámec podmíněnosti a byla spojená se 
zemědělstvím, např. střídání plodin, 
zachování trvalých pastvin, krytí půdy
a plocha využívaná v ekologickém zájmu.
Povinný charakter těchto postupů by se 
měl vztahovat i na zemědělce, jejichž 
zemědělské podniky se plně nebo částečně 
nacházejí v lokalitách sítě „Natura 2000“, 
na něž se vztahuje směrnice Rady 
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o ochraně volně žijících ptáků, pokud jsou 
tyto postupy slučitelné s cíli uvedených 
směrnic. Zemědělci, kteří splňují 
podmínky stanovené v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 
o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení
(EHS) č. 2092/91, by měli mít vzhledem 
k uznávané prospěšnosti systémů 
ekologického zemědělství pro životní 
prostředí možnost využívat výhod
„ekologické“ složky, aniž by museli 
splňovat nějakou další povinnost.
Nedodržování „ekologické“ složky by 
mělo vést k uložení sankcí na základě 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení].

Or. en

Odůvodnění

Ekologická platba by neměla mít podobu „platby navíc“. Měla by být vázána na základní 
platbu, neboť tak se zajistí její efektivita a pozitivní účinky všude v EU.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Střídání plodin je agronomickým postupem, který má mnohem více přínosů než jen 
rozmanitost plodin, a má větší smysl z hlediska úrodnosti půdy a snahy omezit používání 
pesticidů. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Definice trvalé pastviny (viz čl. 4 odst. 1 písm. h)) pomůže vyloučit velmi intenzivní travnaté 
plochy, které nepřinášejí žádný užitek z hlediska klimatu ani biologické rozmanitosti, 
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a zaměřuje se místo toho na pastviny s jiným než bylinným porostem a pastviny s dřevnatým 
porostem. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Aby se povinnosti podle opatření 
týkajícího se půdního pokryvu 
uplatňovaly přiměřeným 
a nediskriminačním způsobem a vedly 
k větší ochraně vodního prostředí 
a bránily erozi půdy, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy za 
účelem stanovení pravidel pro 
uplatňování tohoto opatření.

Or. en

Odůvodnění

Eroze půdy je jedním za závažným problémů, kterým evropské zemědělství čelí. Na základě 
nových modelů vypracovaných Společným výzkumným střediskem Evropské komise se 
odhaduje, že 1,3 milionu km2 povrchové plochy EU-27 trpí vodní erozí. Na 20 % z této plochy 
se každoročně ztrácí přes 10 tun půdy na jeden hektar. Je proto nutné přijmout opatření, které 
se bude specificky zabývat erozí půdy a transferem živin přímo do spodní vody.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K zajištění účinného a koherentního 
uplatňování opatření „plocha využívaná 
v ekologickém zájmu“ a zároveň 
s přihlédnutím ke zvláštnostem členských 
států by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy, aby mohla 
přesněji definovat druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 

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

uvedené v tomto opatření a doplnit 
a definovat další druhy ploch využívaných 
v ekologickém zájmu, které je možno 
zohlednit proto, aby členské státy mohly 
splnit svou povinnost zajistit, aby nejméně 
10 % způsobilých hektarů kromě oblastí, 
které slouží jako trvalé pastviny, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Plochy využívané v ekologickém zájmu přestavují důležitý bezpečnostní mechanismus, který 
pomáhá chránit zdrojovou základnu zemědělských podniků. Podle některých jiných analýz 
(viz např. odůvodnění tohoto dokumentu) stačí deset procent z této plochy, abychom dosáhli 
skutečných environmentálních přínosů: opylovači budou moci volně migrovat a bude 
dosaženo dalších pozitivních účinků v oblasti klimatu, půdy a vody. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) S cílem podporovat udržitelný rozvoj 
zemědělství v oblastech se zvláštními 
přírodními omezeními by měly mít členské 
státy možnost využít část svých 
vnitrostátních stropů pro přímé platby 
a poskytovat k základní platbě každoroční 
platbu založenou na ploše všem 
zemědělcům působícím v těchto oblastech.
Členské státy se mohou na základě 
objektivních environmentálních kritérií, 
jako je vysoká přírodní hodnota, 
rozhodnout poskytovat tyto platby pouze 
zemědělcům uvedeným v čl. 33 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [...] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)  [rozvoj 
venkova].  Tato platba by neměla 
nahrazovat podpory poskytované v rámci 
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o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)  [rozvoj 
venkova].

programů rozvoje venkova a neměla by být 
poskytována zemědělcům v oblastech, 
které byly určeny v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 
2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) , ale nebyly 
určeny v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení 
(EU) č. […] [rozvoj venkova].

Or. en

Odůvodnění

Tímto opatřením by měli být podporováni zemědělci z oblastí s přírodními omezeními, kteří 
aktivně přispívají k ochraně a zachování krajiny, biologické rozmanitosti, půdy, klimatu 
a vody.  Zemědělské systémy spojené se znevýhodněnými oblasti, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou, mohou produkovat kvalitní potraviny a významnou měrou 
přispívat k vytváření environmentálních veřejných statků, jako je ukládání uhlíku, čistá voda, 
kvalitní krajina a biologická rozmanitost. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se 
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 %, pokud výše podpory vázané na 

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

produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
omezena na malá odvětví se zvláštními 
potřebami a neměla by být používána jako 
obecný nástroj.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci vytváří pobídky k intenzivnímu zemědělství, které je 
z ekologického hlediska vysoce problematické. V posledních reformách SZP byly tyto formy 
podpory omezeny, a to právě kvůli mnoha problémům, s nimiž je podpora vázaná na produkci 
spojena. Zavádět tuto formu podpory ve velkém měřítku v chystané reformě SZP by 
znamenalo krok zpět. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Současný návrh zcela ruší možnost, aby byla podpora oddělená od produkce poskytována 
ekologickému zemědělství. To znamená velký krok zpět. Tato možnost musí být opět zavedena, 
aby členské státy mohly zvláštní zemědělské činnosti prospěšné pro životní prostředí nadále 
podporovat z prvního pilíře. To zahrnuje i podporu zemědělských systémů, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Měl by být zaveden jednoduchý režim 
zaměřený konkrétně na malé zemědělce, 
aby se snížily administrativní náklady na 
řízení a kontrolu přímé podpory. Pro tento 
účel by měla být stanovena paušální platba, 
která nahradí všechny přímé platby. Měla 
by být zavedena pravidla, která se zaměří 
na zjednodušení formalit pro malé 
zemědělce a mimo jiné zredukují jejich 
povinnosti, např. povinnosti vztahující se 
k žádosti o podporu, k zemědělským 
postupům příznivým pro klima a životní 
prostředí, k podmíněnosti a ke kontrolám 
stanoveným v nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], aniž by bylo 
ohroženo dosahování celkových cílů 
reformy, samozřejmě s tím, že se na malé 
zemědělce vztahují právní předpisy Unie 

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

omezit povinnosti drobných zemědělců, 
pokud jde o zemědělské postupy příznivé 
pro životní prostředí a klimatu ve smyslu 
hlavy III kapitoly 2 tohoto nařízení, 
pravidla podmíněnosti by se na drobné 
zemědělce uplatňovat měla. Cílem 
uvedeného režimu by měla být podpora 
stávající zemědělské struktury malých 
hospodářství v Unii, která by nebránila 
rozvoji směrem ke konkurenceschopnějším 
strukturám. Z toho důvodu by se měl 
přístup k režimu omezit na stávající 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Mohou existovat důvody pro to, aby se v zájmu podpory drobného zemědělství snížily 
ekologické požadavky kladené na drobné zemědělce. Přesto je ale stále vhodné, aby zemědělci 
museli dodržovat pravidla podmíněnosti, která zaručují minimální úroveň ochrany životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „zemědělskou činností“ se rozumí: c) „zemědělskou činností“ se rozumí:
– chov zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

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

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

udržování zemědělských ploch v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu ve 
smyslu článku 94 nařízení (EU) č. 
[...][horizontální nařízení],

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

– provádění minimální činnosti, která je 
prováděna na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin, nebo provádění 
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nebo pěstování plodin; činností za účelem ochrany přírody 
v rámci programu Natura 2000 nebo 
srovnatelných programů ochrany přírody;

Or. en

Odůvodnění

Současná definice zemědělské činnosti je vyhovující, neboť hovoří jak o produkci komodit ze 
zemědělské činnosti, tak o základních ekologických veřejných službách, které lze zajišťovat 
díky udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu (GAEC). 
Protože splnění podmínek GAEC bude i nadále podmínkou pro většinu přímých plateb 
z prvního pilíře, mělo by rovněž být jedním z hlavních prvků definice zemědělské činnosti.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) „trvalými pastvinami“ se rozumí půda 
využívaná k pěstování trav nebo jiných 
pícnin, která nebyla zorána nebo oseta po 
dobu nejméně sedmi let a která rovněž 
zahrnuje druhy vhodné pro pastvu jiné než
trávy a jiné pícniny;

Or. en

Odůvodnění

Nová formulace rovněž vylučuje z definice velmi intenzivní travní porosty, které nepřinášejí 
žádný užitek z hlediska klimatu nebo biologické rozmanitosti, a zaměřuje se místo toho na 
pastviny s jiným než bylinným porostem a pastviny s dřevnatým porostem. Tyto pastviny 
poskytují základní pícniny (všechna hospodářská zvířata, včetně skotu, se živí křovinami 
i ovocem a listy stromů) v mnoha extenzivním systémech živočišné výroby, zejména 
v okrajovějších regionech, v nichž je pastevní chov jediným možným způsobem využívání 
přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, pokud jde o:

2. Komise se zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, pokud jde o:

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

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

b) vytvoření rámce, ve kterém členské 
státy definují minimální činnosti, které 
mají být provedeny na plochách přirozeně 
ponechaných ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

b) vytvoření rámce definujícího minimální 
činnosti, které mají být provedeny na 
plochách přirozeně ponechaných ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin, a minimální činnosti, které je 
třeba provádět za účelem ochrany přírody 
v rámci programu Natura 2000 nebo 
srovnatelných programů ochrany přírody 
uvedených v odst. 1 písm. c) třetí odrážce;

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

c) stanovení kritérií, která musí zemědělci 
splňovat, aby mohla být jejich povinnost 
udržovat zemědělské plochy v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu podle 
odst. 1 písm. c) druhé odrážky;

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Přímé platby se neposkytují fyzickým 
nebo právnickým osobám nebo skupinám 
fyzických nebo právnických osob, které na 
svých zemědělských plochách 
nevykonávají minimální činnost podle čl. 4 
odst. 1 písm. c).

a) roční částka přímých plateb je nižší než 
5 % celkových příjmů, které získaly 
z nezemědělské činnosti v posledním 
účetním období; nebo
b) jejich zemědělské plochy jsou převážně 
plochy přirozeně ponechávané ve stavu 
vhodném k pastvě nebo k pěstování plodin 
a na uvedených plochách nevykonávají 
minimální činnost stanovenou členskými 
státy podle čl. 4 odst. 1 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko, že by se současná definice aktivního zemědělce nevztahovala na zemědělce, 
kteří spojují svou zemědělskou činnost s jinými souvisejícími činnostmi, jež přispívají 
k ekologické a socioekonomické životaschopnosti zemědělského podniku a k rurální 
ekonomice v širším slova smyslu. Rovněž by vylučovala amatérské zemědělce.  Zemědělce, 
kteří pozitivně přispívají k životnímu prostředí, je třeba podporovat, stejně jako je třeba 
pobízet amatérské zemědělce k tomu, aby provozovali svou činnost udržitelným způsobem. 
Definice se proto musí vztahovat i na ně.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby členské státy mohly samy rozhodovat o tom, jakou 
část z prostředků prvního pilíře převedou do druhého pilíře. Vzhledem k tomu, že modulace je 
dobrovolná, není důvod, proč by členské státy nemohly mít – pokud by si tak přály – možnost 
převést z prvního pilíře do druhého částku, kterou budou samy považovat za přiměřenou.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po roce 2014 mohou členské státy 
před 1. srpnem každého roku rozhodnout, 
že zvýší podíl svého vnitrostátního stropu 
poskytovaný na opatření v rámci 
programů rozvoje venkova, která budou 
v následujícím roce financována v rámci 
EZFRV. 

Or. en
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Odůvodnění

V současné ekonomické situaci může být pro členské státy obtížné rozhodovat na sedm let 
dopředu o tom, jak velkou část prostředků hodlají převádět z prvního do druhého pilíře, neboť 
značnou část těchto prostředků budou muset spolufinancovat samy. Proto je vhodné členským 
státům umožnit, aby výši převodu každoročně upravovaly.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před 1. srpnem 2013 mohou Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Spojené království, Španělsko a Švédsko 
rozhodnout, že uvolní v období 2015–2020 
až 5 % částky přidělené na opatření 
podpory v rámci programů rozvoje 
venkova financované z EZFRV podle 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova] 
jako prostředky na přímé platby podle 
tohoto nařízení v období 2015–2020. V 
důsledku toho již odpovídající částka 
nebude k dispozici na podpory v rámci 
programů rozvoje venkova.

vypouští se

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
oznámí členské státy Komisi do data 
uvedeného ve zmíněném pododstavci.
Procentní podíl oznámený v souladu 
s druhým pododstavcem je stejný pro roky 
uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Převody z druhého pilíře do prvního („reverse modulation“) by představovaly krok zpět ve 
srovnání se současnou právní úpravou a neměly by být proto povoleny. Prostředky druhého 
pilíře by proto neměly být používány ke kompenzaci nespravedlivé redistribuce v prvním 
pilíři.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy se mohou před 1. srpnem 
2013 rozhodnout, že budou uplatňovat 
režim základní platby na regionální úrovni.
V tom případě členské státy určí regiony 
podle objektivních a nediskriminačních 
kritérií, jako jsou jejich agronomické, 
environmentální a ekonomické rysy 
a jejich regionální zemědělský potenciál, 
nebo jejich institucionální nebo 
administrativní struktura. Pokud se 
předpokládají významné rozdíly v úrovni 
základních plateb mezi jednotlivými 
regionů, členské státy posoudí 
environmentální a sociální dopady těchto 
plateb.

Or. en

Odůvodnění

Při uplatňování systému základních plateb na regionální úrovni je nezbytné přihlédnout také 
k environmentálním podmínkám v jednotlivých regionech. Aby základní platby neměly 
negativní účinky na socioekonomickou strukturu nebo životní prostředí daných regionů, měly 
by mít členské státy povinnost posuzovat environmentální a sociální dopady, pokud se 
předpokládá, že mezi úrovní plateb v různých regionech budou velké rozdíly.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí pro získání platby dodržovat na 
svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 25 odst. 2, tyto 
zemědělské postupy příznivé pro klima 
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klima a životní prostředí: a životní prostředí:
a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 3 hektary a po 
významnou část roku není zcela využívána 
k produkci trávy (seté nebo přírodní), 
neleží zcela ladem nebo není zcela oseta 
plodinami pěstovanými ve vodě;

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

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

b) zachovávat ve svém zemědělském
podniku stávající trvalé pastviny; 

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

c) mít v rámci svých zemědělských ploch 
plochu využívanou v ekologickém zájmu
a
ca) nenechávat svou půdu ležet ladem po 
více než pět po sobě jdoucích týdnů.  

Or. en

Odůvodnění

Ekologické postupy by měly být uplatňovány jako „kritéria způsobilosti“, tj. pokud zemědělec 
chce získat platby z prvního pilíře, měl by dodržovat tyto tři postupy, které jsou součástí 
projednávaného balíčku. Střídání plodin je agronomickým postupem, který má mnohem více 
přínosů než jen rozmanitost, a má větší smysl má větší smysl z hlediska úrodnosti půdy 
a snahy omezit používání pesticidů. Půdní pokryv je důležitým agronomickým opatření, které 
by mělo být součástí ekologizace. Způsob, jakým bude půdní pokryv realizován (např. 
meziplodinami, strništěm atd.), by si měly členské státy zvolit samy.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zemědělci ztrácí v celé výši své platby, 
na něž se vztahuje toto nařízení, pokud 
nesplní požadavky uvedené v této kapitole.

Or. en

Odůvodnění

Aby měli zemědělci silnou motivaci dodržovat ekologické požadavky, je nezbytné těmito 
požadavky výslovně podmínit jejich přímé platby.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ke třem ekologickým složkám, které navrhuje Komise, by měla být přidána čtvrtá – půdní 
pokryv.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání plodin

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud orná půda zemědělce zahrnuje 
více než 3 hektary a po významnou část 
roku není využívána k produkci trávy (seté 
nebo přírodní), neleží ladem nebo není 
oseta trvalými plodinami pěstovanými ve 
vodě, musí na ní být střídavě pěstovány 
alespoň tři různé plodiny nebo musí být 
ponechána ladem po tři po sobě jdoucí 
roky. Střídání plodin musí zahrnovat 
jednu luštěninu.

Or. en

Odůvodnění

Střídání plodin je agronomickým postupem, který má mnohem více přínosů než jen 
rozmanitost plodin, a má větší smysl má větší smysl z hlediska úrodnosti půdy a snahy omezit 
používání pesticidů. Pokud bude střídání plodin zahrnovat luštěniny, sníží se závislost EU na 
dovozech bílkovin pro krmné účely a dosáhne se významných environmentálních přínosů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v jejich podniku, které v žádosti podle čl. 
74 odst. 1 nařízení (EU) č. XXX (HZ) pro 
rok 2011 ohlásili jako trvalé pastviny, dále 
jen „referenční plochy s trvalými travními 
porosty“, jako trvalé pastviny.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Referenční datum stanovené v budoucnosti by mohlo situaci zhoršit. Místo aby byly pastviny 
chráněny, povede před nabytím účinnosti nového nařízení k jejich masivnímu rozorávání. Aby 
se tomuto nežádoucímu účinku zamezilo, měl by výchozím rokem být rok 2011.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou přeměnit 
maximálně 5 % svých referenčních ploch 
s trvalými pastvinami. Uvedený limit se 
nepoužije v případě vyšší moci nebo 
mimořádných okolností.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude požadavek na trvalé pastviny stanoven na regionální úrovni, nikoli na úrovni 
zemědělského podniku, budou členské státy moci využívat možnosti přeměnit 5 % svých 
referenčních ploch, aby tak pomohli zemědělcům, kteří mají s plněním požadavku na trvalé 
pastviny obtíže.



PE483.719v01-00 26/35 PA\893865CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Půdní pokryv

1. Zemědělci zajistí, aby jejich způsobilá 
půda nebyla ponechána bez vegetačního 
pokryvu po více než pět po sobě jdoucích 
týdnů, při specifických suchých 
podmínkách a pokud je nutno kontrolovat 
kořenový plevel po osm po sobě jdoucích 
týdnů. Výjimečně lze v jednom roce 
akceptovat delší období za účelem 
kontroly kořenového plevele, pokud je 
pětitýdenní limit dodržen v přepočtu na 
celé pětileté období. Přijatelné jsou rovněž 
pásy holé půdy, neboť ty jsou jedním 
z prvků péče o přírodu. Vegetační půdní 
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pokryv může zahrnovat: přírodní vegetaci, 
meziplodiny, strniště, trávu nebo jiný 
vegetační pokryv pod trvalými kulturami. 
2. Komise je v souladu s článkem 55 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví pravidla 
týkající se povinností plynoucích 
z ustanovení o půdním pokryvu 
uvedeného v odstavci 1. 

Or. en

Odůvodnění

Eroze půdy je jedním za závažným problémů, kterým evropské zemědělství čelí. Na základě 
nových modelů vypracovaných Společným výzkumným střediskem Evropské komise se 
odhaduje, že 1,3 milionu km2 plochy EU-27 trpí vodní erozí. Na 20 % z této plochy se 
každoročně ztrácí přes 10 tun půdy. Je proto nutné přijmout opatření, které se bude zabývat 
přímo erozí půdy a transferem živin přímo do spodní vody.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí na regionální 
úrovni, aby nejméně 10 % hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, s výjimkou ploch využívaných jako 
trvalé pastviny, bylo plochou využívanou 
v ekologickém zájmu, jako jsou např. 
pozemky ležící ladem, terasy, krajinné 
znaky, ochranné pásy a polopřírodní 
stanoviště. Tyto plochy mohou být 
považovány za plochy využívané 
v ekologickém zájmu, pouze pokud nejsou 
orány, osety nebo hnojeny anorganickými 
hnojivy nebo postřikovány, avšak mohou 
být spásány, sklízeny nebo sekány ve 
vhodném ročním období v souladu 
s požadavky na ochranu biologické 
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rozmanitosti.

Or. en

Odůvodnění

Plochy využívané v ekologickém zájmu přestavují důležitý bezpečnostní mechanismus, který 
pomáhá chránit zdrojovou základnu zemědělských podniků. Podle jiných analýz (viz např. 
odůvodnění tohoto dokumentu) stačí deset procent z této plochy, abychom dosáhli skutečných 
environmentálních přínosů: opylovači budou moci volně migrovat a bude dosaženo dalších 
pozitivních účinků v oblasti klimatu, půdy a vody.  

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tímto opatřením by měli být podporováni zemědělci z oblastí s přírodními omezeními, kteří 
aktivně přispívají k ochraně krajiny a k zachování biologické rozmanitosti, půdy, klimatu 
a vody.  Zemědělské systémy spojené se znevýhodněnými oblasti, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou, mohou produkovat kvalitní potraviny a významnou měrou 
přispívat k vytváření environmentálních veřejných statků, jako je ukládání uhlíku, čistá voda, 
kvalitní krajina a biologická rozmanitost. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 2  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních 
a nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení a agronomické 
podmínky.

V takovém případě členské státy určí 
regiony podle objektivních 
a nediskriminačních kritérií, jako je povaha 
jejich přírodního omezení 
a environmentální a agronomické 
podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Tímto opatřením by měli být podporováni zemědělci z oblastí s přírodními omezeními, kteří 
aktivně přispívají k ochraně krajiny a k zachování biologické rozmanitosti, půdy, klimatu 
a vody.  Zemědělské systémy spojené se znevýhodněnými oblasti, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou, mohou produkovat kvalitní potraviny a významnou měrou 
přispívat k vytváření environmentálních veřejných statků, jako je ukládání uhlíku, čistá voda, 
kvalitní krajina a biologická rozmanitost. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Hlava IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

HLAVA IV HLAVA IV

PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI 
A JINÉ ZVLÁŠTNÍ FORMY PODPORY 

Or. en

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
mléko a mléčné výrobky, osiva, skopové 
a kozí maso, hovězí a telecí maso, olivový 
olej, bource morušového, chmel, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci by měla být poskytována pouze tam, kde péče o určité typy 
krajiny vyžaduje zachování konkrétní zemědělské činnosti, nebo pokud tato činnost aktivně 
přispívá ke zvyšování biologické rozmanitosti či k ochraně půdy a vody.  Poskytování podpory 
tohoto typu na obiloviny a olejnatá semena není efektivním způsobem, jak dosahovat 
obecných cílů SZP, a může být dokonce kontraproduktivní, neboť vytváří pobídky k intenzivní 
výrobě vedoucí k monokulturám.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy provedou před udělením 
podpory vázané na produkci hodnocení 
environmentálních a sociálních dopadů.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci vytváří pobídky k intenzivnímu zemědělství, které je 
z ekologického hlediska vysoce problematické. Před poskytnutím podpory vázané na produkci 
je proto nezbytné provést hodnocení z hlediska životního prostředí, aby bylo zaručeno, že 
životní prostředí nebude tímto opatření poškozeno.  
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že použijí až 10 % 
ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II za předpokladu, 
že: 

vypouští se

a) používají do 31. prosince 2013 režim 
jednotné platby na plochu podle hlavy 
V nařízení (ES) č. 73/2009, nebo financují 
opatření podle článku 111 uvedeného 
nařízení, nebo se na ně vztahuje odchylka 
stanovená v čl. 69 odst. 5, nebo v případě 
Malty, v čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení; 
a/nebo
b) v průběhu alespoň jednoho roku 
v období 2010–2013 přidělily více než 5 % 
částky, kterou měly k dispozici na 
poskytnutí přímých plateb podle hlav III, 
IV a V nařízení (ES) č. 73/2009, 
s výjimkou hlavy IV kapitoly 1 oddílu 6, 
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na financování opatření uvedených 
v hlavě III kapitole 2 oddíle 2 nařízení 
(ES) č. 73/2009, podpory uvedené v čl. 68 
odst. 1 písm. a) bodech i) až iv) a v čl. 68 
odst. 1 písm. b) a e) uvedeného nařízení 
nebo opatření kapitoly 1, s výjimkou hlavy 
IV oddílu 6 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci vytváří pobídky k intenzivnímu zemědělství, které je 
z ekologického hlediska vysoce problematické. V posledních reformách SZP byly tyto formy 
podpory omezeny, a to právě kvůli mnoha problémům, s nimiž je podpora vázáná na produkci 
spojena. Zavádět tuto formu podpory ve velkém měřítku v chystané reformě SZP by 
znamenalo krok zpět. 

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Podpora vázaná na produkci vytváří pobídky k intenzivnímu zemědělství, které je 
z ekologického hlediska vysoce problematické. V posledních reformách SZP byly tyto formy 
podpory omezeny, a to právě kvůli mnoha problémům, s nimiž je podpora vázáná na produkci 
spojena. Zavádět tuto formu podpory ve velkém měřítku v chystané reformě SZP by 
znamenalo krok zpět. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Hlava IV – kapitola 2 a (nová) (za čl. 46)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA 2a
Zvláštní podpora

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
 Článek 46a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
Obecná pravidla zvláštní podpory

1. Za podmínek stanovených v této 
kapitole mohou členské státy poskytnout 
zemědělcům zvláštní podporu na:
i) zvláštní druhy zemědělské činnosti, 
které jsou důležité pro ochranu či 
zlepšování životního prostředí, včetně 
zemědělských systémů s vysokou přírodní 
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hodnotou;
ii) používání vyšších standardů v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat;
iii) zvláštní zemědělské činnosti, které 
mají dodatečné agroenvironmentální 
přínosy;
iv) pěstování luštěnin, které jsou vhodné  
z hlediska životního prostředí a pro daný 
region, na místní úrovni za účelem 
podpory rozvoje efektivního koloběhu 
živin. 
2. Zvláštní podpora může mít formu roční 
platby a poskytuje se na určené postupy ve 
vymezené oblasti nebo na vymezené 
standardy dobrých životních podmínek 
zvířat pro určený počet zvířat.
3. Podpora vázaná na produkci 
poskytnutá podle tohoto článku musí být 
v souladu s dalšími opatřeními 
a politikami Unie.
4. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, pokud jde o:
a) podmínky pro poskytnutí zvláštní 
podpory uvedené v tomto článku a
b) pravidla týkající se souladu s dalšími 
opatřeními Unie a kumulace této zvláštní 
podpory.

Or. en

Odůvodnění

Současný návrhy zcela ruší možnost, aby byla podpora oddělená od produkce poskytována 
ekologickému zemědělství. To znamená velký krok zpět. Tato možnost musí být opět zavedena, 
aby členské státy mohly zvláštní zemědělské činnosti prospěšné pro životní prostředí nadále 
podporovat z prvního pilíře. To zahrnuje podporu zemědělských systémů, jako je zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou, a postupy, které usilují o zvýšení environmentálního profilu 
a zvyšují ekonomickou odolnost zemědělských podniků.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46b
Finanční ustanovení

1. Členské státy mohou rozhodnout do 
1. srpna roku předcházejícího prvnímu 
roku provádění zvláštní podpory, že na 
financování této podpory použijí až 5 % 
svého ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II.
2. Členské státy mohou do 1. srpna 2016 
přezkoumat své rozhodnutí podle odstavce 
1 a rozhodnout s účinkem od roku 2017, 
že:
a) pokud to bude vhodné, zvýší pevný 
podíl pro financování zvláštní podpory, 
přičemž nepřekročí mezní hodnotu 
stanovenou v odstavci 1;
b) pokud to bude vhodné, změní podmínky 
pro poskytování zvláštní podpory;
c) ukončí poskytování podpory podle této 
kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

Až 5 % prostředků na přímé platby by mělo být vyhrazeno na činnosti týkající se životního
prostředí, které dále zvyšují udržitelnost na úrovni zemědělského podniku.


