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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Bylo zapotřebí 30 let, aby se v Evropské unii zformoval a ustálil koncept „vzdálené polohy“; 
hlavními milníky tohoto vývoje byly rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Hansen 
v roce 1978, tzv. Ligiova zpráva Evropského parlamentu v roce 1987 a postoje Evropské rady 
a Evropské komise. Rok 1989 byl tedy výchozím bodem, od něhož byla specifika 
nejvzdálenějších regionů brána v potaz při vytváření vhodného právního rámce umožňujícího 
přijímání opatření vytvářejících podmínky pro lepší a adekvátnější integraci nejvzdálenějších 
regionů do Evropského společenství. Amsterodamská smlouva upevnila právní základy 
specifických opatření ve prospěch nejvzdálenějších regionů. Lisabonská smlouva potvrdila, 
že pro nejvzdálenější regiony je příznačná velká vzdálenost od velkého trhu Společenství 
a trvalá omezení, v jejichž důsledku jsou nejvzdálenější regiony v rámci EU v mimořádné 
a jedinečné situaci, která opravňuje k provádění opatření uzpůsobených jejich potřebám.

Rok 1989 jako výchozí bod pro uznání specifičnosti nejvzdálenějších regionů v EU není 
bezvýznamným datem ani pro program POSEI. Program POSEI se tehdy stal prvním 
programem vytvořeným EU k plnění specifických potřeb nejvzdálenějších regionů.

To posiluje myšlenku, která stojí za postojem, že článek 349 (bývalý článek 299-2) ve spojení 
s čl. 42 prvním pododstavcem a čl. 43 odst. 2 musí zůstat právním základem nařízení 
o POSEI.

Článek 349 dává Výboru pro regionální rozvoj zvláštní a výsostnou úlohu při projednávání 
jakéhokoli textu nebo nařízení odkazujícího na tento článek. Právě proto má jak historie 
tohoto textu, tak samotné toto nařízení pro členy Výboru pro regionální rozvoj velký význam.

Proč zvláštní podpora pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech?

Zemědělství je v nejvzdálenějších regionech strategickým hospodářským odvětvím ve dvou 
ohledech. Na jedné straně je v těchto regionech jedním z nejdůležitějších nositelů 
zaměstnanosti a hospodářského rozvoje, je s ním spojena značná část aktivní populace. Na 
straně druhé souvisí zemědělství a jeho diverzifikace s konceptem zajištění dostatku potravin, 
což je koncept pro tyto regiony o to zásadnější, že jde o oblasti izolované, ostrovní a vzdálené 
od evropské pevniny.

Jaké jsou cíle?

Zvýšení míry potravinové soběstačnosti – které musí vést ke snížení dovozů v oblasti 
zemědělských produktů a souběžně ke zvýšení úrovně a rozšíření typů místní zemědělské 
produkce – je pro nejvzdálenější regiony a strategie jejich rozvoje stěžejním úkolem.

Je však nutno pochopit, že má-li se podařit tento úkol splnit, nestačí pouze nahradit tradiční 
odvětví zemědělské činnosti (pěstování banánů – cukrové třtiny – výroba rumu) těmito 
novými typy. Diverzifikace a snahy o diverzifikaci v zemědělství se daří, když dobře 
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prospívají tradiční odvětví. Podpora tradičních odvětví je o to nezbytnější, že umožňuje udržet 
jejich konkurenceschopnost na evropském trhu v konkurenčním boji s produkcí z Latinské 
Ameriky a zemí AKT. Tyto země mají mnohem menší výrobní a mzdové náklady, a navíc 
mohou dosáhnout značných úspor z rozsahu, čehož nejvzdálenější regiony mohou dosáhnout 
pouze ve velmi malé míře vzhledem k jejich ostrovní povaze, k jejich vzdálenosti od velkého 
evropského trhu a k jejich správnímu statutu regionů, nikoli států. Výnosy z produkce 
a vedlejší produkce tradičních odvětví musí být ovšem rozděleny rovným dílem mezi 
zemědělce, zpracovatele a distributory, aby pro každého z nich byla jeho činnost zdrojem 
důstojného živobytí.

Jaká je bilance? Jaké jsou třeba reformy?

Bilance, kterou lze vystavit předchozímu režimu POSEI (od roku 2006 do současnosti), je 
dobrá a pozitivní, o čemž svědčí zpráva Evropského účetního dvora a zpráva, kterou zadala 
Evropská komise a která byla zveřejněna v roce 2010. Je proto žádoucí zachovat tento nástroj 
a prodloužit jeho platnost a stejně tak i flexibilitu řízení, která je pro něj příznačná a která stojí 
za jeho úspěchem. V tomto ohledu je z pohledu navrhovatele důležité zdůraznit, že Evropská 
komise musí provést studie dopadu pokaždé, když jsou podepisovány mezinárodní obchodní 
dohody a zemědělská odvětví podporovaná z programu POSEI mohou být ohrožena.

Cíle, které režim POSEI sleduje, však musí být lépe vymezeny a musí odpovídat výzvám, 
před nimiž nejvzdálenější regiony stojí. Za tímto účelem musí být v režimu POSEI stanoven 
zcela samostatně cíl týkající se rozvoje místního zemědělství a snížení dovozů.

Novou součástí cílů programu POSEI musí být také zavedení výzkumných a vzdělávacích 
programů, které mohou přispět ke vzniku a rozvoji dlouhodobě udržitelných typů zemědělské 
produkce s vysokou přidanou hodnotou. To se týká také nutnosti sladit program POSEI 
s posledním sdělením Komise z roku 2008 o nové strategii pro nejvzdálenější regiony.

Je nutné, aby se do programu POSEI v co největší míře zapojili zvolení předsedové 
příslušných místních orgánů odpovědných za zemědělství nejvzdálenějších regionů, a to ve 
všech nejvzdálenějších regionech a zejména ve Francii. Místní úroveň je těžištěm programu 
POSEI, zvolení zástupci tudíž musí mít možnost převzít tu část odpovědnosti, která jim 
přísluší. 

Konečně, programy POSEI musí být předmětem pravidelných centralizovaných hodnocení 
prováděných Evropskou komisí, aby sledované cíle byly skutečně a účinně naplňovány.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 42 první 
pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 349,
čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 
této smlouvy,

Odůvodnění

Právní základ nařízení je nutné rozšířit o článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
který se zvlášť týká nejvzdálenějších regionů Evropské unie

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby se lépe realizovaly cíle režimu ve 
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, 
musí programy POSEI zahrnovat opatření, 
jež zaručují zásobování zemědělskými 
produkty a zachování a rozvoj místních 
zemědělských produkcí. Je třeba sblížit 
úroveň plánování programů dotyčných 
regionů a systematizovat partnerský přístup 
mezi Komisí a členskými státy.

(4) Aby se lépe realizovaly cíle režimu ve 
prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, 
musí programy POSEI zahrnovat opatření, 
jež zaručují zásobování zemědělskými 
produkty a zachování a rozvoj kvalitních
místních zemědělských produkcí, a to při 
zohlednění naléhavých potřeb vyvolaných 
bojem proti změně klimatu. Je třeba sblížit 
úroveň plánování programů dotyčných 
regionů a systematizovat partnerský přístup 
mezi Komisí, členskými státy a volenými 
orgány nejvzdálenějších departementů 
nebo regionů.

Pozměňovací návrh 3
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby cíle programu POSEI nedoznaly 
újmy, provede Komise studie dopadu nebo 
předběžné hodnocení možných důsledků 
(podle kritérií stanovených Organizací 
spojených národů) pokaždé, když jsou 
sjednávány mezinárodní obchodní 
dohody, v jejichž důsledku by mohla být 
ohrožena zemědělská odvětví 
podporovaná programem POSEI. Po 
jejich dokončení předá Komise tyto studie 
dopadu nebo předběžná hodnocení 
možných důsledků Evropskému 
parlamentu, Radě, voleným orgánům 
nejvzdálenějších departementů nebo 
regionů, a to před uzavřením dotčených 
mezinárodních dohod.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zaručilo zásobování 
nejvzdálenějších oblastí základními 
zemědělskými produkty a aby se zmírnily 
vícenáklady způsobené odlehlostí těchto 
regionů, je třeba zavést zvláštní zásobovací 
režim. Mimořádná zeměpisná poloha 
nejvzdálenějších regionů opravdu působí 
v této oblasti zvýšení přepravních nákladů 
při zásobování základními produkty 
určenými k lidské spotřebě, ke zpracování 
nebo jako zemědělské vstupy. Jiné 
objektivní skutečnosti související s jejich 
odlehlou polohou, zejména ostrovní 
povaha a malé rozlohy zemědělské plochy, 
působí navíc hospodářským subjektům 
a producentům v nejvzdálenějších 
regionech další obtíže, které jejich činnost 
těžce poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit 

(6) Aniž by byla dotčena místní produkce 
a její rozvoj, je třeba zavést zvláštní 
zásobovací režim, aby se zaručilo 
zásobování nejvzdálenějších oblastí 
základními zemědělskými produkty a aby 
se zmírnily vícenáklady způsobené 
odlehlostí těchto regionů. Mimořádná 
zeměpisná poloha nejvzdálenějších regionů 
opravdu působí v této oblasti zvýšení 
přepravních nákladů při zásobování 
základními produkty určenými k lidské 
spotřebě, ke zpracování nebo jako 
zemědělské vstupy. Jiné objektivní 
skutečnosti související s jejich odlehlou 
polohou, zejména ostrovní povaha a malé 
rozlohy zemědělské plochy, působí navíc 
hospodářským subjektům a producentům 
v nejvzdálenějších regionech další obtíže, 
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snížením cen uvedených základních 
produktů.

které jejich činnost těžce poškozují. Tyto 
nevýhody lze zmírnit snížením cen 
uvedených základních produktů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, přitom však zachovat 
konkurenceschopnost produktů Unie, je 
třeba poskytnout podporu na dodávky 
produktů pocházejících z Unie do 
nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by 
měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na 
dopravu do nejvzdálenějších regionů 
a vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li 
o zemědělské vstupy nebo o produkty 
určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou 
a malou rozlohou.

(8) Aby bylo dosaženo efektivně cíle snížit 
v nejvzdálenějších regionech ceny 
a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich 
vzdálené polohy, a zároveň zachovat 
konkurenceschopnost produktů 
nejvzdálenějších regionů, je třeba 
poskytnout podporu na dodávky produktů 
pocházejících z Unie do nejvzdálenějších 
regionů. Tato podpora by měla přihlížet ke 
zvýšeným nákladům spojeným s dopravou 
těchto produktů do nejvzdálenějších 
regionů a vývozním cenám do třetích zemí, 
a jde-li o zemědělské vstupy nebo 
o produkty určené ke zpracování, k dalším 
vícenákladům souvisejícím se vzdálenou 
polohou, zejména s ostrovní povahou 
a malou rozlohou.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Podpora tradičních odvětví je o to 
nezbytnější, že umožňuje udržet kvalitu 
produktů a jejich konkurenceschopnost 
na trhu Unie v konkurenčním boji 
s třetími zeměmi a že před nedávnem byly 
se zeměmi Latinské Ameriky a v rámci 
Světové obchodní organizace podepsány 
nové obchodní dohody, které způsobí 
těmto odvětvím problémy. Komise 
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a členské státy by však měly dbát na to, 
aby podpora poskytovaná tzv. tradičním 
odvětvím nebyla na újmu rozvoji jiných 
odvětví zaměřených na diverzifikaci 
živočišné a rostlinné výroby.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je však třeba přijmout náležitá 
opatření, aby byla možná nezbytná 
restrukturalizace odvětví zpracování cukru 
na Azorách. Tato opatření by měla 
zohlednit, že v odvětví cukru na Azorách, 
pokud má být životaschopné, je třeba 
zajistit určitou úroveň produkce 
a zpracování. Na základě výše uvedeného 
by mělo nadále být pouze výjimečně 
dovoleno, aby zasílání cukru z Azor do 
zbývající části Unie překročilo objem 
tradičních toků po omezenou dobu pěti let 
při postupném snižování ročních limitů.
Vzhledem k tomu, že množství, které je 
možné znovu odeslat, bude přiměřené 
a omezené na úroveň nezbytně nutnou pro 
zajištění životaschopnosti místní produkce 
a zpracování cukru, nebude dočasné
zasílání cukru z Azor vnitřní trh Unie 
nepříznivě ovlivňovat.

(14) Je však třeba přijmout náležitá 
opatření, aby byla možná nezbytná 
restrukturalizace odvětví zpracování cukru 
na Azorách. Tato opatření by měla 
zohlednit, že v odvětví cukru na Azorách, 
pokud má být životaschopné, je třeba 
zajistit určitou úroveň produkce 
a zpracování. Na základě výše uvedeného 
je nutné, aby bylo nadále dovoleno, aby 
zasílání cukru z Azor do zbývající části 
Unie překročilo objem tradičních toků. 
Vzhledem k tomu, že množství, které je 
možné znovu odeslat, bude omezeno na 
úroveň nezbytně nutnou pro zajištění 
životaschopnosti místní produkce 
a zpracování cukru, nebude zasílání cukru 
z Azor vnitřní trh Unie nepříznivě 
ovlivňovat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Protože rýže je základním prvkem 
stravovacího režimu na ostrově Réunion, 
který jí neprodukuje dost k tomu, aby se 

(17) Protože rýže je základním prvkem 
stravovacího režimu na ostrově Réunion, 
který jí neprodukuje dost k tomu, aby se 
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pokryly místní potřeby, je třeba nadále 
osvobodit tento produkt na ostrově 
Réunion od veškerého dovozního cla.

pokryly místní potřeby, a vzhledem 
k tomu, že průmysl pro zpracování 
a bělení rýže je zde zaveden již mnoho let, 
je třeba nadále osvobodit tento produkt na 
ostrově Réunion od veškerého dovozního 
cla.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba podpořit zemědělce 
v nejvzdálenějších regionech, aby dodávali 
jakostní produkty, a pomoci jim s jejich 
uváděním na trh. K tomuto účelu může být 
vhodné používání grafického symbolu 
zavedeného Unií.

(22) Je třeba podpořit zemědělce 
v nejvzdálenějších regionech, aby nadále
dodávali jakostní produkty, a pomoci jim 
s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu 
může být vhodné používání grafického 
symbolu zavedeného Unií. Používání 
znaků jakosti, jako jsou například značky 
nebo chráněná označení původu, by mělo 
být podpořeno, aby byla zvýrazněna 
hodnota produktů z nejvzdálenějších 
regionů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s klimatickými podmínkami a 
s nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
programy na potírání škodlivých 
organismů, včetně biologických metod. Je 
třeba vymezit finanční příspěvek Unie na 
uskutečnění těchto programů.

(27) Rostlinolékařský stav zemědělských 
plodin v nejvzdálenějších regionech je 
vystaven mimořádným obtížím, které 
souvisejí s klimatickými podmínkami a 
s nedostatečností pesticidů, které jsou zde 
dosud používány. Proto je třeba zavádět 
výzkumné a vzdělávací programy na 
potírání škodlivých organismů, založené 
především na biologických metodách,
které jsou udržitelné a šetrné k životnímu 
prostředí. Je třeba vymezit finanční 
příspěvek Unie na uskutečnění těchto 
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programů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Zachování vinohradnictví, jež je 
nejrozšířenějším pěstitelským oborem na 
Madeiře a na Kanárských ostrovech 
a velmi důležitým pěstitelským oborem na 
Azorách, je z hospodářského hlediska 
i z hlediska životního prostředí nesmírně 
důležité. Na tyto regiony by se neměly 
vztahovat prémie za vzdání se 
vinohradnictví ani tržní mechanismy 
stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007, 
aby se přispělo k podpoře produkce, avšak 
v případě Kanárských ostrovů by mělo být 
možné použít opatření týkající se nouzové 
destilace v případě výjimečného narušení 
trhu v důsledku problémů s jakostí. 
Podobně se také na Madeiře a na Azorách 
kvůli technickým a socioekonomickým 
obtížím nepodařilo ve stanovené lhůtě 
provést přeměnu všech ploch osázených 
hybridy odrůdové skladby zakázanými 
nařízením (ES) č. 1234/2007. Víno z těchto 
vinic je určeno výhradně pro tradiční 
místní spotřebu.

(28) Zachování vinohradnictví, jež je 
nejrozšířenějším pěstitelským oborem na
Madeiře a na Kanárských ostrovech 
a velmi důležitým pěstitelským oborem na 
Azorách, je z hospodářského a sociálního 
hlediska i z hlediska životního prostředí 
nesmírně důležité. Na tyto regiony by se 
neměly vztahovat prémie za vzdání se 
vinohradnictví ani tržní mechanismy 
stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007, 
aby se přispělo k podpoře produkce, avšak 
v případě Kanárských ostrovů by mělo být 
možné použít opatření týkající se nouzové 
destilace v případě výjimečného narušení 
trhu v důsledku problémů s jakostí. 
Podobně se také na Madeiře a na Azorách 
kvůli technickým a socioekonomickým 
obtížím nepodařilo ve stanovené lhůtě 
provést přeměnu všech ploch osázených 
hybridy odrůdové skladby zakázanými 
nařízením (ES) č. 1234/2007. Víno z těchto 
vinic je určeno výhradně pro tradiční 
místní spotřebu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Podpora produkce kravského mléka na 
Madeiře a na ostrově Réunion nestačila 
k zachování rovnováhy mezi vnitřním 
a vnějším zásobováním, zejména kvůli 
vážným strukturálním obtížím, jimiž toto 
odvětví trpí, a kvůli jeho nízké schopnosti 

(30) Podpora produkce kravského mléka na 
Madeiře a na ostrově Réunion nestačila 
k zachování rovnováhy mezi vnitřním 
a vnějším zásobováním, zejména kvůli 
vážným strukturálním obtížím, jimiž toto 
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reagovat pozitivně na nové hospodářské 
prostředí. V důsledku toho je třeba i nadále 
povolit výrobu rekonstituovaného UHT 
mléka ze sušeného mléka pocházejícího 
z Unie, aby se více pokryla místní 
spotřeba. Aby se správně informoval 
spotřebitel, je třeba uložit povinnost uvádět 
způsob získání rekonstituovaného UHT 
mléka ze sušeného mléka na prodejní 
etiketě.

odvětví trpí, a kvůli jeho potížím, s nimiž 
reaguje na nové hospodářské prostředí. 
V důsledku toho je třeba i nadále povolit 
výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze 
sušeného mléka pocházejícího z Unie, aby 
se více pokryla místní spotřeba, pokud toto 
opatření nepoškozuje sběr ani odbyt 
místní produkce mléka, a ani snahy 
o podporu rozvoje této produkce, a pokud 
přitom bude cílem ostrovu Réunion 
dosáhnout ve střednědobém horizontu 
soběstačnosti ve výrobě mléka. Aby se 
správně informoval spotřebitel, je třeba 
uložit povinnost uvádět způsob získání 
rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného 
mléka na prodejní etiketě. Mělo by být 
umožněno uplatňování tohoto ustanovení 
na Martiniku, ve Francouzské Guyaně 
a na Guadeloupu, jak o to žádá Francie, 
přičemž tuto žádost obhajuje na základě 
vůle místních subjektů tohoto ustanovení 
využívat a jejich schopnosti realizovat 
rozvoj odvětví mléka.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Provádění tohoto nařízení nesmí 
ohrozit úroveň zvláštní podpory, které 
dosud využívaly nejvzdálenější regiony. 
K provádění vhodných opatření by tudíž 
měly členské státy disponovat částkami 
odpovídajícími podpoře, kterou již 
poskytuje Unie na základě nařízení (ES) 
č. 247/2006.

(35) V zájmu zajištění realizace cílů 
tohoto nařízení, a zejména nezbytné 
ochrany a rozvoje zemědělské činnost 
nejvzdálenějších regionů, je potřeba 
revidovat částky odpovídající podpoře, 
kterou nejvzdálenějším regionům již 
poskytuje Unie na základě nařízení (ES) 
č. 247/2006.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Od roku 2006 se zvýšily potřeby 
ohledně základních produktů v některých 
nejvzdálenějších oblastech, zejména na 
Azorách a ve francouzských zámořských 
departementech, z důvodu vývoje stáda 
a demografického tlaku. Je tudíž třeba 
zvýšit část rozpočtu, který mohou členské 
státy používat pro zvláštní režim 
zásobování dotyčných regionů.

(36) Od roku 2006 se zvýšily potřeby 
ohledně základních produktů v některých 
nejvzdálenějších oblastech, zejména na 
Azorách a ve francouzských zámořských 
departementech, z důvodu vývoje stáda 
a demografického tlaku. Je tudíž třeba 
zvýšit roční příděl rozpočtových 
prostředků pro program POSEI i část 
rozpočtu, který mohou členské státy 
používat pro zvláštní režim zásobování 
dotyčných regionů.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších 
regionů základními produkty k lidské 
spotřebě nebo ke zpracování a jakožto 
zemědělské vstupy, a to zmírněním 
vícenákladů spojených se vzdálenou 
polohou;

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších 
regionů základními produkty k lidské 
spotřebě nebo ke zpracování a jakožto 
zemědělské vstupy, a to zmírněním 
vícenákladů spojených se vzdálenou 
polohou, aniž by byla dotčena místní 
produkce a její rozvoj;

Pozměňovací návrh 16Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou 
činnost v nejvzdálenějších regionech,
včetně produkce místních produktů, jejich 
zpracování a uvádění na trh.

b) trvale zajišťovat a rozvíjet odvětví 
zaměřená na diverzifikaci živočišné 
a rostlinné výroby nejvzdálenějších 
regionů, včetně produkce místních 
produktů, jejich zpracování a uvádění na 
trh, a současně výrazně zlepšit 
samozásobování místní populace zvýšením 
objemu místní produkce a snížením 
dovozu;
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zachovat rozvoj a posílit 
konkurenceschopnost tradičních 
zemědělských odvětví nejvzdálenějších 
regionů, včetně produkce, zpracování 
a uvádění místních produkcí a výrobků na 
trh, a zároveň zajistit spravedlivé 
rozdělení příjmů z výrobků a vedlejších 
výrobků těchto odvětví mezi producenty, 
zpracovatele a distributory;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) podpořit výzkum a inovaci, a umožnit 
tak zejména vznik udržitelné zemědělské 
produkce s vysokou přidanou hodnotou.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cíle stanovené v odstavci 1 musí být 
uskutečňovány s celkovým ohledem na 
udržitelný rozvoj, který bude zároveň 
respektovat životní prostředí a zaručovat 
producentům a zemědělcům odpovídající 
příjmy. Tyto cíle musí být uskutečňovány 
také proto, aby bylo zemědělcům 
a zpracovatelům zajištěno stálé odborné 
vzdělávání, a podpořil se tak rozvoj 
kvalitních, efektivních a udržitelných 
zemědělských odvětví.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní opatření ve prospěch místní 
zemědělské produkce uvedená v kapitole 
IV.

b) zvláštní opatření ve prospěch místní 
zemědělské produkce uvedená v kapitole 
IV a v souladu s cíli stanovenými v článku 
2.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát může pro své 
nejvzdálenější regiony předložit pouze 
jeden program POSEI.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program POSEI se zavádí na zeměpisné 
úrovni, kterou daný členský stát pokládá za 
nejvhodnější. Vypracuje ho příslušný 
orgán určený uvedeným členským státem, 
který jej po konzultaci s příslušnými 
orgány a organizacemi na odpovídající 
územní úrovni předloží Komisi ke 
schválení podle článku 6.

2. Programy POSEI zavádí orgán nebo 
orgány jmenované daným členským 
státem na zeměpisné úrovni, kterou 
pokládá za nejvhodnější.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S orgány, příslušnými orgány 
departementů nebo regionů, s příslušnými 
organizacemi, zastupujícími nebo 
profesními organizacemi na příslušné 
zeměpisné úrovni musí být návrhy 
programů POSEI konzultovány předtím, 
než jsou tyto návrhy předloženy Komisi ke 
schválení.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát může pro své 
nejvzdálenější regiony předložit pouze 
jeden program POSEI.

3. Členské státy předloží Komisi a všem 
organizacím, které jsou do programů 
POSEI zapojeny, jasné organizační 
schéma týkající se postupu zavádění 
programů POSEI.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie 
a soudržná s ostatními politikami Unie a 
s opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána.

1. Opatření přijímaná v rámci programů 
POSEI musí být v souladu s právem Unie 
a soudržná s ostatními politikami Unie a 
s opatřeními, která jsou v rámci těchto 
politik přijímána, aniž by byl dotčen 
článek 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který na nejvzdálenější 
regiony uplatňuje odlišný rámec, aby 
umožnil jejich rozvoj a spravedlivé 
začlenění do Unie díky provádění 
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specifických programů a nástrojů, jež jsou 
přizpůsobeny jejich situaci.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpora výzkumných projektů, opatření 
na podporu výzkumných projektů nebo 
opatření, které může Unie financovat na 
základě rozhodnutí Rady 2009/470/ES;

vypouští se

__________________
Úř. věst. L 155, 18.06.09, s. 30.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření přijatá k zajištění účinného 
a náležitého provádění programů, včetně 
opatření pro propagaci, sledování 
a hodnocení, a stanovený soubor 
kvantifikovaných ukazatelů použitelných 
v hodnocení programů;

c) opatření přijatá k zajištění účinného 
a náležitého provádění programů, včetně 
opatření pro propagaci, sledování 
a hodnocení, a stanovený soubor 
kvantifikovaných ukazatelů použitelných 
v hodnocení programů, přičemž tato 
opatření zahrnují mimo jiné založení 
výboru pro sledování a hodnocení 
opatření na podporu místní produkce;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určení příslušných orgánů a subjektů 
příslušných pro provádění programu 
a určení orgánů nebo přidružených 

d) určení příslušných orgánů a subjektů 
příslušných pro provádění programu 
a určení orgánů, příslušných orgánů na 
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subjektů a hospodářských a sociálních 
partnerů na vhodných úrovních a výsledky 
provedených konzultací.

úrovni departementů nebo regionů,
přidružených subjektů a hospodářských 
a sociálních partnerů na vhodných 
úrovních a výsledky provedených 
konzultací.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V rámci přidělování finančních 
prostředků uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3 
předloží členské státy Komisi návrh 
programu POSEI.

1. V rámci přidělování finančních 
prostředků uvedeného v čl. 29 odst. 2 a 3 
předloží členské státy Komisi návrh 
programu POSEI. Návrh programu
POSEI může Komise považovat za 
přijatelný pouze v případě, že byl oznámen 
předsedům volených orgánů 
departementů nebo regionů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy 
předložit Komisi návrhy na jejich změnu 
v rámci finančního příspěvku uvedeného 
v čl. 29 odst. 2 a 3, aby se tato opatření 
lépe uzpůsobila požadavkům 
nejvzdálenějších regionů a navrhované 
strategii. Komise přijme prováděcím aktem 
jednotné postupy pro předkládání návrhů 
na změnu tohoto programu.

2. V závislosti na ročním hodnocení toho, 
jak jsou prováděna opatření zařazená do 
programů POSEI, mohou členské státy po 
konzultaci s volenými orgány 
departementů nebo regionů předložit 
Komisi návrhy na jejich změnu v rámci 
finančního příspěvku uvedeného v čl. 29 
odst. 2 a 3, aby se tato opatření lépe 
uzpůsobila požadavkům nejvzdálenějších 
regionů a navrhované strategii. Komise 
přijme prováděcím aktem jednotné postupy 
pro předkládání návrhů na změnu tohoto 
programu.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na produkty, na které se již vztahuje 
zvláštní režim zásobování v jiném 
nejvzdálenějším regionu, se neposkytuje 
žádná podpora.

3. Na produkty, na které se již vztahuje 
zvláštní režim zásobování v jiném 
nejvzdálenějším regionu, se v souladu 
s článkem 12 zaměřeným na dopady 
výhody neposkytuje žádná podpora.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. První pododstavec se nepoužije na 
obchodní toky mezi francouzskými 
zámořskými departementy.

3. První pododstavec se nepoužije na 
obchodní toky mezi francouzskými 
zámořskými departementy ani mezi 
francouzskými zámořskými departementy 
a zámořskými územími. Avšak v případě 
obchodních toků mezi francouzskými 
zámořskými departementy se uplatní 
dopady výhody stanovené článkem 12.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
množstevních limitů odpovídajících 
tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. 
Tato množství stanoví Komise prováděcím 
aktem na základě průměru zasílání nebo 
vývozu během let 1989, 1990 a 1991;

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány 
do zbývající části Unie v rámci 
stanovených množstevních limitů 
odpovídajících tradičnímu vývozu 
a tradičnímu zasílání. Tato množství 
stanoví Komise prováděcím aktem na 
základě průměru zasílání nebo vývozu, 
přičemž jako referenční stanoví ověřený 
průměr během tří nejlepších let od roku 
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1989 do roku 2010;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vyváženy do třetích zemí v rámci 
regionálních obchodních toků při dodržení 
míst určení a podmínek stanovených 
Komisí v prováděcím aktu;

b) vyváženy do třetích zemí v rámci 
regionálních obchodních toků;

Odůvodnění

Formulace navržená Komisí výrazně omezuje růst odvětví zemědělského průmyslu 
v nejvzdálenějších regionech, neboť ukládá již překonaná množství a vývozní destinace, které 
vůbec neodrážejí současnou realitu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zasílány z Azor na Madeiru nebo 
naopak;

vypouští se

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zasílány mezi regiony Azory, Madeira 
a Kanárské ostrovy;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zasílány z Madeiry na Kanárské ostrovy 
nebo naopak;

vypouští se

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, jež určí 
Komise prováděcím aktem.

Pro účely této kapitoly se „regionálním 
obchodem“ u každého francouzského 
zámořského departementu, Azor a Madeiry 
a u Kanárských ostrovů rozumí obchod 
uskutečňovaný se třetími zeměmi, které 
patří k zeměpisným a oceánským územím, 
v nichž tyto regiony leží, i se třetími 
zeměmi, jež jsou s těmito oblastmi 
historicky spjaty.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odst. 2 prvního 
pododstavce písm. a) je možné každoročně 
zaslat z Azor do zbývající části Unie 
v průběhu období pěti let tato maximální
množství cukru (kódu KN 1701):

5. Odchylně od odst. 2 prvního 
pododstavce písm. a) je možné každoročně 
zaslat z Azor do zbývající části Unie 
maximálně 3 000 tun cukru (kódu KN 
1701):

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Část programu věnovaná opatřením ve 
prospěch místní zemědělské produkce 

2. Části programu věnované opatřením ve 
prospěch místní zemědělské produkce 
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zahrnuje alespoň tyto základní prvky: a odpovídající cílům stanoveným v článku 
2 zahrnují alespoň tyto základní prvky:

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis navrhované strategie, vybraných 
priorit, jejích kvantifikovaných obecných 
a provozních cílů a hodnocení 
očekávaného hospodářského a sociálního 
dopadu a dopadu na životní prostředí, 
včetně vlivu na zaměstnanost;

b) popis navrhované strategie, vybraných 
priorit, kvantifikovaných obecných 
a provozních cílů a hodnocení 
očekávaného hospodářského a sociálního 
dopadu kvality místních produktů
a dopadu na životní prostředí, včetně vlivu 
na zaměstnanost;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření nebo akci pro dosažení jednoho 
nebo více cílů stanovených programem.

f) částku podpory stanovenou pro každé 
opatření a částku odhadovanou pro 
každou akci pro dosažení jednoho nebo 
více cílů stanovených programem.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou příjemcům po 
schválení jejich projektu vydat souhlas 
umožňující zjednodušení jejich postupů, 
pokud jde o zálohové bankovní platby.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podmínky pro užití grafického symbolu 
uvedeného v odstavci 1 navrhují příslušné 
profesní organizace. Vnitrostátní orgány 
předloží tyto návrhy se svým stanoviskem
Komisi.

2. Podmínky pro užití grafického symbolu 
uvedeného v odstavci 1 navrhují příslušné 
profesní organizace. Vnitrostátní orgány 
předloží tyto návrhy Komisi spolu se svým 
stanoviskem a po konzultaci s volenými 
orgány departementů nebo regionů.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie, 
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny a tradičních vlastností 
zemědělské půdy a udržování podpěrných 
terasových kamenných zdí na Madeiře.

1. Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 lze maximální roční částky 
přicházející v úvahu pro podporu Unie,
stanovené v příloze uvedeného nařízení, 
zvýšit až na dvojnásobek u opatření na 
ochranu jezer na Azorách a u opatření na 
ochranu krajiny a tradičních vlastností 
zemědělské půdy a udržování podpěrných 
terasových kamenných zdí na Madeiře 
a na Kanárských ostrovech.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka 
rekonstituovaného ze sušeného mléka 
pocházejícího z Unie, pokud toto opatření 

Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se do výše potřeb místní 
spotřeby na Madeiře a ve francouzském 
zámořském departementu Réunion 
povoluje výroba UHT mléka 
rekonstituovaného ze sušeného mléka 
pocházejícího z Unie, pokud toto opatření 
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nepoškozuje sběr ani odbyt místní 
produkce mléka. Tento produkt je určen 
výlučně pro místní spotřebu.

nepoškozuje sběr ani odbyt místní 
produkce mléka. Pokud dotčený členský 
stát prokáže užitečnost takového opatření 
pro francouzské zámořské departementy 
Martinik a Guadeloupe, je Komise 
oprávněna k případnému přijetí aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 33 za účelem rozšíření tohoto 
opatření na tyto departementy. Tento 
produkt je určen výlučně pro místní 
spotřebu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše roční částky, jež se rovná:

Na každé finanční období financuje Unie 
opatření stanovená v kapitolách III a IV až 
do výše minimální roční částky, jež se 
rovná:

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – sloupec 2 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

278,41 milionu EUR, 306,41 milionu EUR,

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – sloupec 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

106,21 milionu EUR, 117,21 milionu EUR,
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

268,42 milionu EUR. 295,42 milionu EUR.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V průběhu každého rozpočtového roku 
Unie financuje opatření uvedená 
v kapitole III a IV, jež musí zahrnovat 
skutečné zvýšení o 20 % v rámci 
zvláštního zásobovacího režimu, které je 
považováno za nezbytné pro Portugalsko 
a Francii.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 – sloupec 2 – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24,8 milionu EUR, 28,6 milionu EUR

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Od přechodu území Mayotte ke statutu 
nejvzdálenějšího regionu předkládá 
Komise nový návrh s cílem poměrně zvýšit 
příděl rozpočtových prostředků 
stanovených pro zámořské departementy, 
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tak aby zohlednil přechod území Mayotte 
ke statutu nejvzdálenějšího regionu, a 
s cílem zahrnout zvláštní ustanovení 
týkající se Mayotte.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise dbá na to, aby objem podpory 
vyčleněný pro nejvzdálenější regiony 
jednoho členského státu nebyl příliš 
nerovnoměrně rozdělen v neprospěch 
jednoho nebo několika těchto regionů.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo rozumné a přiměřené 
přidělení prostředků na opatření týkající 
financování studií, demonstračních 
projektů, vzdělávání a školení a opatření 
technické pomoci, stanoví Komise aktem 
v přenesené pravomoci maximální roční 
částku, jež se na tyto účely může přidělit.

4. Aby se zajistilo rozumné a přiměřené 
přidělení prostředků na opatření týkající se 
financování studií, programů pro výzkum 
a inovaci, demonstračních projektů, 
vzdělávání a školení a opatření technické 
pomoci, stanoví Komise aktem v přenesené 
pravomoci maximální roční částku, jež se 
na tyto účely může přidělit.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělení a zprávy Sdělení, zprávy a studie dopadu
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 31. července zprávu 
o provádění opatření stanovených v tomto 
nařízení v předchozím roce.

2. Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 30. září zprávu o provádění 
opatření stanovených v tomto nařízení 
v předchozím roce.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 
30. června 2015 a následně každých pět let 
obecnou zprávu, případně s odpovídajícími 
návrhy, o dopadu opatření vyplývajících 
z tohoto nařízení, včetně opatření v odvětví 
banánů.

3. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 
30. června 2015 a následně každých pět let 
obecnou zprávu, případně s odpovídajícími 
návrhy, o dopadu opatření vyplývajících 
z tohoto nařízení, včetně opatření v odvětví 
banánů a mléka, a zároveň zdůrazní dopad 
akcí realizovaných ve vztahu k cílům 
stanoveným v článku 2. Po provedení 
bude neprodleně zajištěn překlad těchto 
hodnocení do španělštiny, francouzštiny 
a portugalštiny a budou předána voleným 
orgánům nejvzdálenějších departementů 
nebo regionů.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakmile Unie zahájí obchodní jednání 
se třetími zeměmi, se třetími regionálními 
organizacemi nebo s mezinárodními 
organizacemi, které by se mohlo týkat 
zemědělských odvětví podporovaných 
programem POSEI, a jakmile se budou 
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předpokládat podstatné změny společné 
zemědělské politiky, musí být realizovány 
studie dopadu nebo předběžná hodnocení 
možných důsledků v zemědělství 
nejvzdálenějších regionů. Komise jakožto 
kritéria těchto studií nebo hodnocení 
zachová kritéria, která v této oblasti 
stanovila OSN.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V návaznosti na studie dopadu 
vypracované v souladu s odstavcem 3a je 
nutné v případě potřeby navrhnout změny 
za účelem lepšího přizpůsobení 
zemědělství nejvzdálenějších regionů 
novým skutečnostem.
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