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Pozměňovací návrh 34
Giommaria Uggias

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 
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 

(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 
orgány a lhůty, během nichž musí být tato 
oznámení učiněna, stanovování ročního 
stropu plateb vyplácených na provádění 
udržitelných a přínosných 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 na zřízení 
podniku, 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 
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Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 
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, 
které zajišťují významný zdroj 
dodatečných příjmů, zejména v přírodně 
znevýhodněných oblastech, což je 
významné pro udržení rodinných příjmů a 
sociálně-ekonomické struktury těchto 
regionů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 36
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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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 
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.

(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 
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.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
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odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by neměly být žádné 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 

(14) V zájmu snížení přílišné 
administrativní zátěže zapříčiněné správou 
plateb malých částek by členské státy měly 
obecně přestat poskytovat přímé platby 
v případech, kdy by platba byla nižší než 
100 EUR nebo kdy by plocha 
zemědělského podniku žádajícího 
o podporu, na kterou lze poskytnout 
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podporu, byla menší než jeden hektar. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

podporu, byla menší než 0,3 hektaru. 
Nicméně jelikož se struktury zemědělských 
ekonomik členských států značně liší 
a mohou se výrazně odchylovat od 
průměrné struktury zemědělského podniku 
v Unii, měly by mít členské státy možnost 
uplatňovat minimální prahové hodnoty 
odpovídající jejich konkrétní situaci. 
Vzhledem k velmi specifické struktuře 
zemědělských podniků v nejvzdálenějších 
regionech, horských oblastech, ostrovních 
regionech a na menších ostrovech 
v Egejském moři by měly mít členské státy 
možnost rozhodnout, zda by měly být 
minimální prahové hodnoty uplatňovány 
na tyto regiony. Kromě toho by členské 
státy s přihlédnutím ke zvláštnostem 
struktury svých zemědělských odvětví 
měly mít možnost rozhodnout se pro 
uplatňování jednoho ze dvou typů 
minimálních prahových hodnot. Vzhledem 
k tomu, že by platby mohly být 
poskytovány zemědělcům s tzv. 
zemědělskými podniky „bez půdy“, 
nemělo by použití prahové hodnoty 
založené na hektarech žádný účinek. Na 
tyto zemědělce by se proto měla vztahovat 
minimální částka svázaná s podporou. 
V zájmu zajištění rovného zacházení se 
zemědělci v Bulharsku a Rumunsku, kde 
dochází k postupnému zavádění přímých 
plateb, by minimální prahové hodnoty 
měly vycházet z konečných částek, které 
mají být poskytovány na konci celého 
tohoto procesu.

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu, která by se 
měla využívat pro usnadnění účasti nových
mladých zemědělců v režimu nebo kterou 
by mělo být možno využívat pro 
zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu a 
využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

(22) Zkušenosti z používání režimu 
jednotné platby ukazují, že některé z jeho 
hlavních prvků by měly být zachovávány, 
včetně stanovení vnitrostátních stropů, aby 
bylo zajištěno, že celková úroveň podpory 
nepřesáhne současná rozpočtová omezení. 
Členské státy by rovněž měly dále 
spravovat vnitrostátní rezervu spravovanou 
na regionální úrovni, která by se měla 
využívat pro usnadnění účasti mladých 
zemědělců nově zapojených do režimu 
nebo kterou by mělo být možno využívat 
pro zohlednění zvláštních potřeb v určitých 
regionech. Pravidla týkající se převodu a 
využívání platebních nároků by měla být 
zachována, ale tam, kde to bude možné, 
zjednodušena.

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Aby se zajistila ekologická opatření, 
která členské státy stanovily jako vhodná 
pro své území s cílem zajistit odpovídající 
přínosy pro životní prostředí a klima, 
členské státy nebo regiony si na základě 
svého ústavního systému zvolí nejméně 
dvě odpovídající opatření ze seznamu 
opatření stanovených na úrovni 
Společenství, přičemž ze souboru 
nepovinných opatření vyberou třetí 
opatření vhodnější pro zvláštnosti na 
jejich území, a předloží svou volbu ke 
schválení Komisi v průběhu dvou měsíců 
od doby, kdy jim byla tato možnost 
oznámena.
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Or. it

Pozměňovací návrh 41
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Aby se zajistila účinnost 
udržitelných a přínosných zemědělských 
postupů, které omezují a zmírňují změnu 
klimatu a chrání životní prostředí, měly by 
mít skupiny zemědělců možnost podepsat 
smluvní režimy o spolupráci na regionální 
úrovni, které budou podporovány 
a monitorovány regionálními orgány 
životního prostředí a zemědělství. Cílem 
těchto režimů bude zajisti kontinuitu, a 
tím optimalizovat plochy využívané 
v ekologickém zájmu, aniž by se při tomto 
procesu poškodila cenná zemědělská 
půda.

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V zájmu zjednodušení a zohlednění 
zvláštní situace nejvzdálenějších regionů 
by se měly přímé platby v těchto regionech 
spravovat v rámci podpůrných programů 
podle nařízení (ES) č. 247/2006. V 
důsledku toho by se na tyto oblasti neměla 
vztahovat ustanovení tohoto nařízení 
týkající se režimu základní platby a 
souvisejících plateb a rovněž podpory 

(40) V zájmu zjednodušení a s cílem 
patřičného zohlednění zvláštní situace 
nejvzdálenějších regionů – které jsou 
omezeny svou malou velikostí a velkou 
vzdáleností od trhů – by se měly přímé 
platby a veškeré typy podpory příjmu 
poskytované zemědělcům v těchto 
regionech spravovat v rámci podpůrných 
programů podle nařízení (ES) č. 247/2006. 
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vázané na produkci. V důsledku toho by se na tyto oblasti 
neměla vztahovat ustanovení tohoto 
nařízení týkající se režimu základní platby 
a souvisejících plateb a rovněž podpory 
vázané na produkci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Giommaria Uggias

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(ii) platby pro zemědělce dodržující 
udržitelné a příznivé zemědělské postupy, 
které omezují a zmírňují změnu klimatu a 
chrání životní prostředí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 45
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zemědělská produkce, která zahrnuje chov 
zvířat nebo pěstování zemědělských 
produktů, včetně sklizně, dojení, 
plemenářské činnosti a chovu zvířat pro 
zemědělské účely,

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

provádění minimální činnosti, kterou 
stanoví členské státy a která je prováděna 
na zemědělské ploše přirozeně 

provádění minimální činnosti, případně 
založené na minimální intenzitě chovu,
kterou stanoví členské státy a která je 
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ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

prováděna na zemědělské ploše přirozeně 
ponechávané ve stavu vhodném pro pastvu 
nebo pěstování plodin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zabránilo tomu, že celková částka 
přímých plateb je vyšší než stropy 
stanovené v příloze III, provedou členské 
státy lineární snížení částek všech přímých 
plateb, s výjimkou přímých plateb 
poskytovaných podle nařízení (ES) č. 
247/2006 a (ES) č. 1405/2006.

Aby se zabránilo tomu, že celková částka 
přímých plateb je vyšší než stropy 
stanovené v příloze III, provedou členské 
státy lineární snížení částek všech přímých 
plateb, s výjimkou přímých plateb 
poskytovaných podle nařízení (ES) č. 
247/2006 a (ES) č. 1405/2006. Mimoto se 
nebudou lineárně snižovat přímé platby 
na plochu na menších ostrovech 
nacházejících se ve správních hranicích 
ostrovních regionů.

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je plocha zemědělského podniku, 
na kterou lze poskytnout podporu, u níž 
bylo zažádáno o přímé platby nebo u níž 
mají být přímé platby poskytnuty před 
uplatněním snížení a vyloučení podle 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], menší než jeden 
hektar.

(b) pokud je plocha zemědělského 
podniku, na kterou lze poskytnout podporu, 
u níž bylo zažádáno o přímé platby nebo u 
níž mají být přímé platby poskytnuty před 
uplatněním snížení a vyloučení podle 
článku 65 nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení], menší než 0,3 
hektaru.
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Or. it

Pozměňovací návrh 50
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné členské státy mohou 
rozhodnout, že nepoužijí odstavec 1 
v nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři.

3. Odstavec 1 se nepoužije 
v nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři.

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné členské státy mohou 
rozhodnout, že nepoužijí odstavec 1 
v nejvzdálenějších regionech a na menších 
ostrovech v Egejském moři.

3. Příslušné členské státy mohou 
rozhodnout, že nepoužijí odstavec 1 
v nejvzdálenějších regionech, na menších 
ostrovech v Egejském moři a na menších 
ostrovech nacházejících se ve správních 
hranicích ostrovních regionů.

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří v roce 2011 aktivovali 
alespoň jeden platební nárok v režimu 
jednotné platby nebo požádali o podporu v 
režimu jednotné platby na plochu, v obou 
případech v souladu s nařízením (ES) č. 
73/2009, obdrží platební nároky v prvním 
roce použití režimu základní platby za 
předpokladu, že mají nárok na poskytnutí 
přímých plateb v souladu s článkem 9.

Zemědělci, kteří v období 2009–2011 
obdrželi přímou podporu nebo doplňkové 
přímé platby, v obou případech v souladu 
s nařízením (ES) č. 73/2009, nebo 
zemědělci, kterým byly v roce 2012 nebo 
2013 přiznány platební nároky v režimu 
jednotné platby podle článku 43, 63 nebo 
bodu B nebo C přílohy IX nařízení
č. 73/2009, obdrží platební nároky v 
prvním roce použití režimu základní platby 
za předpokladu, že mají nárok na 
poskytnutí přímých plateb v souladu s 
článkem 9.

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) Pravidla podepisování smluvních 
režimů spolupráce skupinami zemědělců 
na regionální úrovni, která budou 
podporována a monitorována 
regionálními orgány životního prostředí a 
zemědělství a jejichž cílem je zajistit 
kontinuitu, a tím optimalizovat plochy 
využívané v ekologickém zájmu, aniž by se 
při tomto procesu poškodila cenná 
zemědělská půda.

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zemědělci, kteří mají nárok na platbu 
v režimu základní platby podle kapitoly 1, 
musí dodržovat na svých hektarech, na něž 
lze poskytnout podporu podle čl. 25 odst. 
2, nejméně dva z těchto zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí:

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) pěstovat na své orné půdě tři různé 
plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 15 hektarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Catherine Grèze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) zachovávat ve svém zemědělském 
podniku stávající trvalé pastviny; a dále
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dále

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole. Výše uvedený 
nárok mají rovněž zemědělci, jejichž 
zemědělská plocha se nachází v 
chráněných krajinných oblastech 
uznaných členským státem na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, a tento nárok 
může být uplatněn i v případě 
zemědělských ploch, pro něž platí 
agroenvironmentální závazky v rámci 
programů rozvoje venkova.

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole, pokud spadají do 
některé z následujících kategorií:

– orná půda jejich zemědělského podniku 
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pokrývá méně než 15 hektarů, nebo
– zemědělskou půdu jejich podniku tvoří 
z více než 50 % oblast sítě Natura 2000, 
nebo
– zemědělskou půdu jejich podniku tvoří 
z více než 50 % oblasti podléhající 
agroenvironmentálně-klimatickým 
opatřením podle článku 29 nařízení (EU) 
č. [...] [rozvoj venkova],
zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství, jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole.

Zemědělci jsou tím oprávněni k platbě 
uvedené v této kapitole, pokud spadají do 
alespoň jedné z následujících kategorií:

zemědělci, kteří splňují požadavky 
stanovené v čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 
834/2007, pokud jde o ekologické 
zemědělství.

– zemědělci, kteří se věnují intenzivnímu 
zemědělství zaměřenému na stromy, 
plodiny pořízené na stojato a/nebo vinice.
– zemědělci, kteří jsou členy sdružení na 
ochranu zemědělských produktů 
s chráněným označením původu a/nebo 
chráněným zeměpisným označením.

Or. it
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Odůvodnění

Zahrnutí systémů označených jako „z podstaty ekologické“ zajistí pobídku pro rozvoj těchto 
systémů a pro účast zemědělců. Tím se vytvoří řádné tržní pobídky pro udržitelnější 
zemědělství.

Pozměňovací návrh 60
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na 
jednotky podniku, které se používají pro 
ekologickou produkci v souladu s 
článkem 11 nařízení (ES) č. 834/2007.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29a
Aby se zajistila ekologická opatření, která 
členské státy stanovily jako vhodná pro 
své území s cílem zajistit odpovídající 
přínosy pro životní prostředí a klima, 
členské státy na základě svého ústavního 
systému a, pokud je to vhodné, po 
konzultaci s regiony, zpřístupní 
zemědělcům další možnosti zvolené na 
základě cílů a klimatických a 
environmentálních zvláštností, z nichž 
bude vybráno třetí závazné opatření, 
přičemž uvedené možnosti podléhají 
schválení Komise.
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Členské státy budou Komisi o svém 
rozhodnutí informovat do 1. srpna 2013. 
Komise schválí balíček opatření přijatých 
členskými státy v průběhu dvou měsíců, 
poté co jí byla oznámena.

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Czesław Adam Siekierski

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 15 hektarů, musí na ní být 
pěstovány alespoň tři různé plodiny. 
Hlavní plodina nesmí pokrývat více než 
70 % orné půdy a dvě hlavní plodiny 
nesmějí společně přesáhnout 95 % orné 
půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské podniky,
– v nichž je veškerá orná půda významnou 
část roku plně využívána k produkci trávy 
(seté nebo přírodní) nebo jiných pícnin, 
leží zcela ladem nebo je oseta pouze 
plodinami pěstovanými ve vodě, či pokud 
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se jedná o kombinaci výše uvedeného; 
nebo
– v nichž je více než 75 % zemědělské 
plochy, na níž lze poskytnout podporu,
pokryto trvalým travním porostem, trvalou 
kulturou, je využíváno k produkci trávy 
nebo jiných krmných plodin, ponecháno 
ladem, či pokud se jedná o kombinaci výše 
uvedeného.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 31 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvalé travní porosty Trvalé pastviny

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí zachování podílu 
trvalých travních porostů na celkové 
zemědělské ploše. Tato povinnost je 
uplatňována na národní, nebo regionální 
úrovni.

Členské státy, které vstoupily do EU před 
rokem 2004, zajistí, aby půda využívaná 
jako stálé pastviny ke dni stanovenému 
pro žádosti o podporu na plochu pro rok 
2003 zůstala vyčleněna pro toto využití.
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Nové členské státy, které vstoupily do EU 
v roce 2004, zajistí, aby půda využívaná 
jako stálé pastviny ke dni 1. května 2004 
zůstala vyčleněna pro toto využití.
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda 
využívaná jako stálé pastviny k 1. lednu 
2007 zůstala vyčleněna pro toto využití.
Členské státy zajistí, aby podíl uvedený 
v prvním odstavci (dále jen referenční 
index) nebyl snížen o více než 10 % na 
úkor ploch s trvalými travními porosty ve 
srovnání s odpovídajícím referenčním 
rokem uvedeným v předchozím odstavci.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují 
na půdu s trvalými travními porosty 
určenou k zalesnění, pokud je takové 
zalesnění slučitelné s životním prostředím, 
s výjimkou pěstování vánočních stromků 
a rychle rostoucích dřevin pěstovaných 
krátkodobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Catherine Grèze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zemědělci musí zachovávat plochy ve 
svém 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 pastvinami“.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistil skutečně udržitelný přístup, měl by být referenčním rokem pro stálé pastviny 
nikoli rok 2014, ale rok 2011. Jinak existuje značné riziko, že vysoký počet pastvin bude 
rozorán a nebude se již jednat o pastviny, ještě před vstupem reformy v platnost.
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Pozměňovací návrh 67
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci s trvalými kulturami, jako jsou 
olivové háje, vinice nebo ovocné sady, 
avšak vyjma trvalých kultur pěstovaných 
bez závlahy, používají zvláštní 
agronomické postupy, které minimálně 
narušují půdu, a zelený pokryv povrchu 
půdy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3



AM\913248CS.doc 23/31 PE493.441v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, kterými se stanoví prováděcí pravidla 
týkající se zvětšení referenčních ploch s 
trvalými 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 70
Catherine Grèze

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Zemědělci zajistí, aby nejméně 7 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
využívaných jako trvalé pastviny, bylo
využíváno pro ekologickou infrastrukturu 
včetně krajinných prvků, jako jsou např. 
živé ploty, kamenné zdi, pozemky ležící 
ladem, udržované terasy a polopřírodní 
stanoviště. Nemělo by na nich docházet 
k opětovnému osévání, orání či používání 
hnojiv nebo pesticidů. Je povolena 
sklizeň, sečení či pastva na úrovni, která 
nezpůsobí zhoršení stavu travnatých 
ploch. Pokud dochází k obnově ploch se 
smíšeným travním porostem, pastviny 
nebo louky, mohou být mezi druhy na 
pastvinách a loukách vysazeny vhodné 
luštěniny pro účely spásání nebo sekání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Luís Paulo Alves

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. Pokud výměra zemědělské plochy 
způsobilé pro podporu přesahuje 
20 hektarů, zemědělci zajistí, aby nejméně 
5 % hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu podle čl. 2 odst. 31, s výjimkou 
ploch porostlých trvalými travními porosty, 
historickými pastvinami a trvalými 
kulturami podle čl. 31a odst. 1, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem nebo 
s trvalými kulturami pěstovanými bez 
zavlažování, terasy, krajinné znaky jako 
živé ploty nebo kamenné zídky, ochranné 
pásy, pozemky s kulturami, které vážou 
dusík, a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 
odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Czesław Adam Siekierski

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 

1. Členské státy zajistí na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni, aby nejméně 3 % 
hektarů, na něž lze poskytnout podporu 
podle čl. 25 odst. 2, s výjimkou ploch 
porostlých trvalými travními porosty, bylo 
plochou využívanou v ekologickém zájmu, 
jako jsou např. pozemky ležící ladem, 
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zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bod ii).

zemědělské oblasti 
v agroenvironmentálních režimech, 
plochy, na kterých nejsou používána 
dusíkatá hnojiva a pesticidy, půda vyňatá 
z produkce, zemědělské plochy v síti 
Natura 2000 nebo v jiných oblastech 
ochrany přírody, terasy, krajinné znaky, 
ochranné pásy a zalesněné oblasti uvedené 
v čl. 25 odst. 2 písm. b) bod ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 se minimální 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 sníží 
na 3 %, pokud skupiny zemědělců 
vytvářejí souvislé, vzájemně sousedící 
plochy využívané v ekologickém zájmu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Czesław Adam Siekierski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. První odstavec se nevztahuje na 
zemědělské plochy využívané k pěstování 
ovoce a zeleniny nebo na zemědělské 
podniky, jejichž orná půda pokrývá méně 
než 15 hektarů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce v příslušných 
regionech.

4. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní zaměstnanosti a/nebo
produkce v příslušných regionech, a 
zejména v oblastech s přírodními 
omezeními, jako jsou ostrovní regiony a 
nejvzdálenější regiony.

Or. pt

Pozměňovací návrh 76
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je uplatněn článek 20, členské 
státy mohou určit různé formy 
financování pro regiony definované ve 
smyslu tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 77
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby zemědělcům, u 
nichž je zjištěno, že po zveřejnění tohoto 
návrhu nařízení Komise rozdělili svůj 
zemědělský podnik za jediným účelem, a 
to využít režimu pro malé zemědělce, 
nebyly vyplaceny žádné platby. Výše 
uvedené se vztahuje i na zemědělce, 
jejichž podniky vznikly tímto rozdělením.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je uplatněn článek 20, členské 
státy mohou určit různé formy 
financování pro regiony definované ve 
smyslu tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří se chtějí účastnit režimu 
pro malé zemědělce, podají žádost do 15. 
října 2014.

Zemědělci, kteří se chtějí účastnit režimu 
pro malé zemědělce, podají žádost do data, 
které stanoví členské státy, avšak 
nejpozději do:

1. 15. října 2014 s účinností od roku 2014,
nebo
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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.

Or. en

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 
mechanismu.

Pozměňovací návrh 80
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělci, kteří nepožádali o účast v 
režimu pro malé zemědělce do 15. října 
2014 nebo se rozhodli žádost po tomto 
datu stáhnout, nebo kteří byli vybráni k 
podpoře podle čl. 20 odst. 1 písm. c) 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova], 
nemají dále právo účastnit se uvedeného 
režimu.

Zemědělci, kteří nepožádali o účast v 
režimu pro malé zemědělce do 15. října 
2014, mohou změnit názor nejpozději do 
15. října 2016. Ti, kteří se k režimu pro 
malé zemědělce nepřipojí do 15. října 
2016, rozhodnou se žádost stáhnout po 
datu uzávěrky v roce 2014 nebo 2016 
anebo byli vybráni k podpoře podle čl. 20 
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova], nemají dále právo 
účastnit se uvedeného režimu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 81
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví částku roční 
platby v režimu pro malé zemědělce na 
jedné z těchto úrovní, s výhradou odstavců 
2 a 3:

vypouští se

a) částka nepřesahující 15 % vnitrostátní 
průměrné platby na jednoho příjemce;
b) částka odpovídající vnitrostátní 
průměrné platbě na jeden hektar 
vynásobená počtem maximálně tří 
hektarů.
Vnitrostátní průměr uvedený v prvním 
pododstavci písm. a) určují členské státy 
na základě vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II pro kalendářní 
rok 2019 a počtu zemědělců, kteří obdrželi 
platební nároky podle čl. 21 odst. 1.
Vnitrostátní průměr uvedený v prvním 
pododstavci písm. b) určují členské státy 
na základě vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II pro kalendářní 
rok 2019 a počtu způsobilých hektarů 
ohlášených v souladu s článkem 26 v roce 
2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částky uvedené v odstavci 1 nesmí být 
nižší než 500 EUR a nesmí být vyšší než 
1 000 EUR. Aniž je dotčen čl. 51 odst. 1, 
pokud povede uplatňování odstavce 1 
k částce nižší než 500 EUR nebo vyšší než 
1 000 EUR, zaokrouhluje se částka 
nahoru nebo dolů tak, aby bylo dosaženo 

vypouští se
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minimální nebo maximální částky.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 může být na 
Kypru a Maltě částka uvedená v odstavci 
1 stanovena na nižší hodnotu než 500 
EUR, ale ne méně než 200 EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výše roční platby v režimu pro malé 
zemědělce se rovná částce, na kterou by 
měl zemědělec nárok podle článků 18, 29, 
34, 36 a 38 v roce zapojení se do režimu, 
ale nesmí být vyšší než 1 500 EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
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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.

Or. pt


