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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise předložila spolu s návrhem víceletého finančního rámce na období 2014–2020 soubor 
nařízení, jimiž se stanoví legislativní rámec společné zemědělské politiky (SZP) v letech 
2014–2020. V tomto rámci byly určeny tři hlavní úkoly, a to 1) životaschopná produkce 
potravin; 2) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 3) 
vyvážený územní rozvoj. Jak Komise uvedla, pro přiměřenou reakci na tyto úkoly, jimiž se 
značně zabývají také evropské regiony a území, budou zásadní oba pilíře SZP. Novými 
pravidly pro přímé platby by mělo být zajištěno spravedlivé a udržitelné rozdělení prostředků. 

Navrhovatelka plně podporuje ambiciózní ekologizaci přímých plateb pro zemědělce. 
Představují jednu z odpovědí na stávající problémy v oblasti životního prostředí a v oblasti 
sociální. Navrhovatelka se však domnívá, že stávající návrhy nejsou dostatečně důrazné, aby 
vedly k posunu směrem k vyspělým systémům udržitelného zemědělství, které jsou zásadní 
pro udržitelný územní rozvoj ve venkovských oblastech. Navrhovatelka v tomto ohledu 
navrhuje provést opatření, která by umožnila více přihlédnout k evropským venkovským 
oblastem.

V oblasti regionálního rozvoje navrhovatelka žádá, aby byla větší část ročních vnitrostátních 
stropů přidělena na další podporu rozvoje venkova. Ze stejného důvodu je navrhovatelka proti 
jakémukoli snížení částek určených na rozvoj venkova.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci, pokud jde 
o každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků, přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 

(5) V zájmu zajištění jednotných podmínek 
provádění tohoto nařízení a zamezení 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být na Komisi 
přeneseny prováděcí pravomoci,
každoroční stanovování vnitrostátních 
stropů pro režim základní platby, přijetí 
pravidel pro žádosti o přiznání platebních 
nároků, přijetí opatření týkajících se 
navracení neaktivovaných platebních 
nároků do vnitrostátní rezervy, přijetí 
požadavků týkajících se oznamování 
převodu platebních nároků na vnitrostátní 
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orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených u zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech s 
přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování a 
schvalování rozhodnutí v rámci nepovinné 
podpory vázané na produkci, přijetí 
pravidel pro postup schvalování a 
oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel pro 
výpočet snížení částky zvláštní podpory 
pro bavlnu a přijetí pravidel týkajících se 
obecných oznamovacích požadavků. Tyto 
pravomoci by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených na provádění 
moderních udržitelných a příznivých
zemědělských postupů, které omezují a 
zmírňují změnu klimatu a chrání životní 
prostředí; každoroční stanovování stropu 
plateb vyplácených v oblastech s 
přírodními omezeními, každoroční 
stanovování stropu platby pro mladé 
zemědělce, každoroční stanovování stropů 
u nepovinné podpory vázané na produkci, 
přijetí pravidel pro postup při posuzování a 
schvalování rozhodnutí v rámci nepovinné 
podpory vázané na produkci, přijetí 
pravidel pro postup schvalování a 
oznámení producentům souvisejících se 
schválením půdy a odrůd u zvláštní 
podpory pro bavlnu, stanovení pravidel pro 
výpočet snížení částky zvláštní podpory 
pro bavlnu a přijetí pravidel týkajících se 
obecných oznamovacích požadavků. Tyto 
pravomoci by se měly vykonávat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 
lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 

(13) Zkušenosti z uplatňování různých 
režimů podpory určených zemědělcům 
ukazují, že podpora byla v řadě případů 
poskytnuta příjemcům, jejichž 
podnikatelská činnost se nezaměřovala na 
zemědělskou činnost nebo se na ni 
zaměřovala pouze okrajově (letiště, 
železnice, realitní společnosti a společnosti 
spravující sportovní hřiště). V zájmu 
lepšího zacílení podpor by členské státy 
neměly poskytovat přímé platby těmto 



AD\914917CS.doc 5/9 PE494.613v02-00

CS

fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
měli mít možnost pobírat přímé platby.

fyzickým a právnickým osobám. Naproti 
tomu menší zemědělci na částečný úvazek 
přispívají přímo k životaschopnosti 
venkovských oblastí a z toho důvodu by 
pro ně mělo být zajištěno poskytování 
přímých plateb.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Vyplácení plateb podle tohoto 
nařízení za vyspělé systémy udržitelného 
zemědělství, řízení v oblasti životního 
prostředí a zmírnění změny klimatu na 
regionální úrovni může být doplněno 
zavedením územních paktů uzavřených 
mezi regionálními úřady a zemědělci.
Díky územním paktům je možné realizovat 
na zemědělské půdě, na kterou lze 
poskytnout podporu, kolektivně vedená 
rozsáhlá specifická stimulující opatření, 
jejichž smyslem je chránit vodní zdroje, 
biologickou rozmanitost a půdu s ohledem 
na místní zvláštnosti a na základě 
sdílených a měřitelných cílů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) V situacích, kdy zemědělskou 
produkci a zemědělce postihne 
mimořádná situace nebo přírodní 
katastrofa, může Komise přijmout taková 
opatření, jaká se považují za nezbytná 
a oprávněná za účelem řešení konkrétních 
problémů, a to formou odchylky od 
pravidel stanovených v tomto nařízení,
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 se nepoužije na regiony Unie 
uvedené v článku 349 Smlouvy, dále jen 
„nejvzdálenější regiony“, a na přímé platby 
poskytnuté na menších ostrovech v 
Egejském moři v souladu s nařízením (ES) 
č. 1405/2006.

Články 10 a 11 se nepoužijí na regiony 
Unie uvedené v článku 349 Smlouvy, dále 
jen „nejvzdálenější regiony“, a na přímé 
platby poskytnuté na menších ostrovech v 
Egejském moři v souladu s nařízením (ES) 
č. 1405/2006.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aktivní zemědělec Vynětí z přímých plateb

Pozměňovací návrh 7

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,
ekonomické a environmentální rysy a 
jejich regionální zemědělský potenciál, 
nebo jejich institucionální nebo 
administrativní struktura. Aby nedocházelo 
k velkým rozdílům mezi regionálními 
příděly plateb, provede se u každého 
režimu plateb a souvisejících definic 
předběžné posouzení dopadů z hlediska 
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životního prostředí a z hlediska sociálně 
hospodářského.

Odůvodnění

Existuje značné riziko, že snahy o místní a regionální rozvoj by mohly být ohroženy či 
omezeny, pokud by historické platby, které vedou k nespravedlivému a neudržitelnému 
rozdělování prostředků, sloužily i nadále jako základ dalších plateb.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Članek 28a
Zavedení plateb pro moderní udržitelné 
zemědělské postupy, environmentální 
řízení a zmírňování změny klimatu na 
regionální úrovni, jak stanoví 
články 20 a 29, může provázet zavedení 
územních smluv mezi regionálními 
orgány a zemědělci, kteří podléhají stropu 
ve výši 30 %, jak stanoví článek 33. Díky 
územním paktům je možné realizovat na 
zemědělské půdě, na kterou lze poskytnout 
podporu, kolektivně vedená rozsáhlá 
specifická stimulující opatření, jejichž 
smyslem je chránit vodní zdroje, 
biologickou rozmanitost a půdu s ohledem 
na místní zvláštnosti a na základě 
sdílených a měřitelných cílů.
(bude vloženo jako nový článek před 
článek 29)

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří se chtějí účastnit režimu 
pro malé zemědělce, podají žádost do 15. 

Zemědělci, kteří se chtějí účastnit režimu 
pro malé zemědělce, podají žádost do data, 
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října 2014. které stanoví členské státy, avšak 
nejpozději do:
1. 15. října 2014 s účinností od roku 2014,
nebo
2. 15. října 2015 s účinností od roku 2015.
Datum stanovené členskými státy však 
nesmí být dřívější než poslední den pro 
podání žádosti v režimu základní platby.

Odůvodnění

V prvním roce může používání nového systému působit problémy zemědělcům i správním 
orgánům, a to zejména v členských státech, které dříve nepoužívaly systém založený 
na platebních nárocích. Zemědělci by si museli vybrat mezi dvěma odlišnými neznámými 
systémy. Z tohoto důvodu by mělo být zapojení do režimu pro malé zemědělce možné ještě 
alespoň jednou v rámci daného finančního výhledu, aby se zajistilo dosažení cíle režimu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K řešení zvláštních problémů přijímá 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
opatření nezbytná a odůvodněná v 
mimořádných situacích. Tato opatření se 
mohou odchýlit od tohoto nařízení, avšak 
pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně 
nutné. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 
2.

1. K řešení zvláštních problémů přijímá 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
opatření nezbytná a odůvodněná v 
mimořádných situacích nebo při 
přírodních katastrofách postihujících 
zemědělskou produkci a zemědělce. Tato 
opatření se mohou odchýlit od tohoto 
nařízení, avšak pouze v míře a po dobu, jež 
jsou nezbytně nutné. Tyto prováděcí akty 
se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 56 odst. 2.
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