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KRÁTKÉ 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, 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 
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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, stanovení ročního 
stropu plateb na zavedení vyspělých 
systémů udržitelného zemědělství, řízení 
v oblasti životního prostředí a zmírnění 
dopadů na 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) 7 % orné půdy každého zemědělského 
podniku bude využito tak, aby se zvýšila 
funkční biologická rozmanitost a s tím i 
fungování zemědělsko-ekologických 
systémů či poskytování veřejných statků.  
Prvky, na něž se již často vztahuje 
podpora jako na ekologická opatření 
(např. živé ploty, příkopy, mokřady a další 
polopřírodní fragmenty stanovišť a jiné 
stávající způsobilé krajinné prvky), by byly 
přidány k ochranným pásům s cílem 
vytvořit zemědělsko-ekologické 
infrastruktury pro udržitelné zemědělské 
systémy. Nejedná se tedy o „vynětí půdy 
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z produkce“ ani o „nově vyňatou půdu“, 
ale o zlepšení dlouhodobé účinnosti 
celého systému. K zajištění účinného a 
koherentního provádění ekologické 
infrastruktury a zároveň s přihlédnutím ke 
zvláštnostem členských států by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
aby mohla přesněji definovat druhy 
ekologické infrastruktury uvedené v tomto 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno, aby u jasně definovaných 
případů v určitých odvětvích použily část 
svých vnitrostátních stropů na přímé platby 
pro podporu vázanou na produkci. Výše 
prostředků, které mohou být použity na 
podporu vázanou na produkci, by měla být 
přiměřeně omezena a tuto podporu by mělo 
být možno poskytovat v členských státech 
nebo v jejich konkrétních regionech, kde se
uplatňují z hospodářských, 
environmentálních a/nebo sociálních 
důvodů mimořádně důležité zvláštní druhy 
zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví. Členské státy by měly 
mít možnost použít na tuto podporu až 5 % 
svých vnitrostátních stropů, nebo případně 
až 10 % , pokud výše podpory vázané na 
produkci překročila alespoň v jednom roce 
v období 2010–2013 hodnotu 5 %. V řádně 
odůvodněných případech, kdy byly v 
regionu prokázány určité citlivé potřeby, 
by však mělo být členským státům po 
schválení Komisí povoleno použít více než 
10 % jejich vnitrostátního stropu. Podpora 

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

potřeby, by však mělo být členským státům 
po schválení Komisí povoleno použít více 
než 10 % jejich vnitrostátního stropu. 
Podpora vázaná na produkci by měla být 
poskytnuta pouze v míře nezbytné pro 
vytvoření motivace pro zachování 
současných úrovní produkce, udržitelných 
zemědělských postupů a řízení v oblasti 
životního prostředí a zaměstnanosti 
v zemědělském sektoru v daných 
regionech, především v oblastech 
s přírodními omezeními, jako jsou 
ostrovní regiony a horské oblasti. Tato 
podpora by rovněž měla být k dispozici 
zemědělcům, jimž ke dni 31. prosince 2013 
náležejí zvláštní platební nároky přiznané 
podle nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení 
(ES) č. 73/2009 a kteří nemají hektary 
způsobilé pro aktivaci platebních nároků. 
Pokud jde o schvalování nepovinné 
podpory vázané na produkci, která je vyšší 
než 10 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného pro jednotlivé členské státy, 
měla by být Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty bez použití nařízení (EU) č. 
182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Zároveň by měla být členským 
státům, ve kterých úroveň přímé podpory 
zůstává nižší než 90 % průměrné výše 
podpory v Unii, dána možnost převádět 
prostředky z jejich podpory určené na 
rozvoj venkova do stropů jejich přímých 
plateb. Tato volba by měla proběhnout 

(43) S ohledem na posílení jejich politiky 
rozvoje venkova by měl být členským 
státům umožněn převod finančních 
prostředků z jejich stropů přímých plateb 
do jejich podpor určených na rozvoj 
venkova. Tato volba by měla proběhnout 
jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.
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jednorázově a za určitých podmínek a měla 
by platit po celou dobu použitelnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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, kteří si osvojují 
vyspělé postupy udržitelného zemědělství
příznivé pro biologickou rozmanitost, 
dobré hospodaření s úrodností půdy a 
vodou, pro klima a životní prostředí, jež 
významným způsobem překračují rámec 
pravidel podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) „vyspělým systémem udržitelného 
zemědělství“ se rozumí zemědělské 
postupy jdoucí nad rámec stávajících 
základních pravidel podmíněnosti podle 
nařízení (EU) č. […] [horizontální 
nařízení], neustále rozvíjející zlepšování 
řízení přírodních živin, koloběhu vody a 
energetických toků způsobem, který 
snižuje škody na životním prostředí a 
odpady pocházející z neobnovitelných 
zdrojů, a zachovávající vysokou míru 
rozmanitosti plodin, zemědělských zvířat a 
rozmanitost přírody v rámci systému 
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produkce;

Or. en

Odůvodnění

Posun směrem k vyspělým systémům udržitelného zemědělství je zásadní pro udržitelný 
územní rozvoj ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „střídáním plodin“ se rozumí 
pěstování plodin zahrnující nejméně čtyři 
různé kultury včetně jedné luštěniny;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „ekologickou infrastrukturou“ se 
rozumí prvky krajiny, zemědělského 
lesnictví, biologické rozmanitosti, 
hospodaření s vodou a půdou, biotopů 
atd., které stabilizují a podporují 
zemědělsko-ekologické postupy v 
zemědělství a systémy řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí;

Or. en



PA\910348CS.doc 11/22 PE494.613v01-00

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aktivní zemědělec Vynětí z přímých plateb

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) žadatelé o tyto platby při obdělávání 
půdy nebo jejím aktivním 
obhospodařování nepoužívají dobré 
zemědělské a ekologické podmínky podle 
čl. 4 tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) provádí se neudržitelné zemědělské a 
chovné postupy, které systematicky a 
vážným způsobem porušují pravidla 
podmíněnosti podle nařízení (EU) č. ... 
[horizontální nařízení] z důvodu 
nedostatečného hospodaření s živinami a 
následného znečištění vody, příliš vysoké 
intenzity chovu na využitelné ploše, 
vysoké závislosti na externích vstupech, 
pokud jde o energii, biocidy, antibiotika, 
vodu a živiny;
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Or. en

Odůvodnění

Posun směrem k vyspělým systémům udržitelného zemědělství je zásadní pro udržitelný 
územní rozvoj ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Před 1. srpnem 2013 mohou členské 
státy rozhodnout, že uvolní až 20 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II tohoto nařízení na kalendářní 
roky 2014 až 2019 jako dodatečnou 
podporu na opatření v rámci programů 
rozvoje venkova, která jsou financována v 
rámci EZFRV podle nařízení (EU) č. […] 
[rozvoj venkova]. V důsledku toho již 
odpovídající částka nebude k dispozici pro 
poskytování přímých plateb.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno přidělit navíc ze svého ročního vnitrostátního 
rozpočtu až 20 % na rozvoj venkova s cílem posílit rozvoj venkova, a to v rámci společné 
zemědělské politiky i v rámci obecnějšího územního rozvoje, do nějž přispívá EZFRV, který je 
součástí rámce nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Před 1. srpnem 2013 mohou Bulharsko, 
Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Spojené království, Španělsko a Švédsko 
rozhodnout, že uvolní v období 2015–2020 

vypouští se
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až 5 % částky přidělené na opatření 
podpory v rámci programů rozvoje 
venkova financované z EZFRV podle 
nařízení (EU) č. […] [rozvoj venkova] 
jako prostředky na přímé platby podle 
tohoto nařízení v období 2015–2020. V 
důsledku toho již odpovídající částka 
nebude k dispozici na podpory v rámci 
programů rozvoje venkova.

Or. en

Odůvodnění

Podpora EU, která je k dispozici pro regionální rozvoj, by se neměla snižovat, neboť to by 
mohlo vážně ohrozit územní soudržnost, především v regionech, kde je významné zastoupení 
zemědělských oblastí či zaostávajících zemědělských oblastí.

Pozměňovací návrh 16

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 ekologické 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 životního prostředí a z 
hlediska sociálně hospodářského.

Or. en

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 
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rozdělování prostředků, sloužily i nadále jako základ dalších plateb.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy oznámí Komisi před 
1. srpnem 2013 rozhodnutí podle odstavce 
1 spolu s opatřeními přijatými pro účely 
použití odstavců 2 a 3.

5. Členské státy oznámí Komisi před 
1. srpnem 2013 rozhodnutí podle odstavce 
1 spolu s opatřeními přijatými pro účely 
použití odstavců 2 a 3. Oznámení i 
všechny příslušné dokumenty budou 
zveřejněny v celém rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Hlava III - kapitola 2 - název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platba na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí

Platby na zavedení vyspělých systémů 
udržitelného zemědělství, řízení v oblasti 
životního prostředí a zmírnění změny 
klimatu

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
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Vyplácení plateb za vyspělé systémy 
udržitelného zemědělství, řízení v oblasti 
životního prostředí a zmírnění změny 
klimatu na regionální úrovni podle 
článků 20 a 29 může být doplněno 
zavedením územních paktů uzavřených 
mezi regionálními úřady a zemědělci 
s dodržením stropu 30 % podle článku 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)

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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 během období let 2014 – 2020 na 
svých hektarech, na něž lze poskytnout 
podporu, provést dynamický přechod 
k systémům udržitelného zemědělství, 
které uceleným způsobem reagují na 
problémy v oblasti životního prostředí, 
klimatu, biologické rozmanitosti a 
hospodaření s půdou a vodou, což 
znamená:

Or. en

Odůvodnění

Přechod směrem k vyspělým systémům udržitelného zemědělství je zásadní pro udržitelný 
územní rozvoj ve venkovských oblastech.
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Pozměňovací návrh 21

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 střídavě čtyři
různé plodiny, pokud orná půda zemědělce 
zahrnuje více než 10 hektarů 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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(c) zavést v rámci svých zemědělských 
ploch ekologickou infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
a uplatňování finanční kázně, lineární 
snížení v souladu s článkem 7 a veškerá 
snížení a sankce uložené podle nařízení 
(EU) č. XX […] [horizontální nařízení], 
poskytují členské státy platbu uvedenou 
v této kapitole zemědělcům, kteří dodržují 

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

tří postupů uvedených v odstavci 1, které 
se týkají zlepšení jejich zemědělských 
postupů a postupů řízení z hlediska 
životního prostředí podle odst. 1, a kteří 
jednají v souladu s články 30, 31 a 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zemědělci, kteří ve svých 
zemědělských podnicích splňují jiné 
zemědělsko-ekologické systémy, jež 
významným způsobem přispívají ke 
snížení užívání pesticidů, ochraně a 
zlepšení úrodnosti půdy a zmírnění změny 
klimatu, jsou oprávněni k platbě uvedené 
v této kapitole.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Diverzifikace plodin Střídání plodin, diverzifikace plodin a 
krycí plodiny

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

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 10 hektarů 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 buď 
střídavě pěstovány alespoň čtyři různé 
plodiny, nebo musí ležet čtyři po sobě 
následující roky ladem. Žádná z těchto 
čtyř plodin nesmí pokrývat méně než 10 %
orné půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 50 % orné půdy. Do střídání 
mohou být začleněny jetelotravní směsi 
určené k dvouletému využití, neboť mají 
pozitivní vliv na úrodnost půdy a 
produktivitu.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zvýšily ekologické a sociální a ekonomické přínosy racionální diverzifikace plodin 
(větší výběr zemědělských postupů, stabilizace příjmu pro zemědělce, omezení používání 
pesticidů), nesmí žádná z těchto plodin pokrývat méně než 10 % půdy a hlavní plodina nesmí 
přesáhnout 50 % půdy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 32 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plocha využívaná v ekologickém zájmu Ekologická infrastruktura

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

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. Není povolen opětovný výsev, 
orba či používání hnojiv nebo pesticidů. 
Je povolena sklizeň, sečení či pastva na 
úrovni, která nezpůsobí zhoršení stavu 
travnatých ploch. Pokud se zavádějí nové 
plochy smíšených travních porostů, 
pastvin či luk, je možné do směsí druhů 
na louky či pastviny určené k pastvě či 
sečení, krajinné znaky, ochranné pásy 
a zalesněné oblasti uvedené v čl. 25 odst. 2 
písm. b) bodě ii) přidat vhodné luštěniny.

Or. en

Odůvodnění

Pro udržitelný rozvoj venkova je zásadní zlepšit ekosystémové služby a rozvinout ekologické 
infrastruktury. Neměly by sem být začleněny zalesněné oblasti, ale pouze polopřírodní 
stanoviště či půdní plochy, kde neprobíhala orba, setba a které nebyly ošetřeny hnojivem či 
postřikem. Mezi plochy ekologické infrastruktury by měly být započítány stávající krajinné 
prvky.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V oblastech ekologické infrastruktury 
se podle článků 29, 30 a 31 praktikuje 
pěstování plodin podle místních či 
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regionálních specifik či postupy 
hospodaření s půdou, které podporují 
přechod k systémům udržitelného 
zemědělství a lepšího řízení v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Podpora postupů pěstování plodin podle místních či regionálních specifik má zásadní význam 
pro udržitelný územní rozvoj venkova.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, aby mohla přesněji definovat 
druhy ploch využívaných v ekologickém 
zájmu podle odstavce 1 tohoto článku 
a doplnit a definovat další druhy ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, které 
lze vzít v úvahu při dodržování 
procentního podílu uvedeného ve 
zmíněném odstavci.

2. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, aby mohla přesněji definovat druhy 
ekologické infrastruktury podle odstavce 1 
tohoto článku a doplnit a definovat další 
druhy ekologické infrastruktury, které lze
vzít v úvahu při dodržování procentního 
podílu uvedeného ve zmíněném odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta na tato odvětví a tyto produkty: 
obiloviny, olejnatá semena, bílkovinné 
plodiny, luskoviny pěstované na zrno, len, 
konopí, rýži, skořápkové ovoce, brambory 

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

mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
sušená krmiva, chmel, cukrovou řepu, 
cukrovou třtinu a čekanku, ovoce a 
zeleninu a rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podpora vázaná na produkci může být 
poskytnuta pouze v odvětvích nebo 
regionech členského státu, kde zvláštní 
druhy zemědělské činnosti nebo zvláštní 
zemědělská odvětví čelí určitým obtížím a 
přitom jsou obzvláště důležité z 
hospodářských, sociálních a/nebo 
environmentálních důvodů. Závisí tedy na 
zvláštním posouzení dopadů, které 
provede daný členský stát a informuje o 
něm Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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 produkce, udržitelných 
zemědělských postupů a řízení v oblasti 
životního prostředí a zaměstnanosti 
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v zemědělském sektoru v příslušných 
regionech, především v oblastech 
s přírodními omezeními, jako jsou 
ostrovní regiony a horské oblasti, na 
základě podmínek stanovených v odstavci 
2.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba náležitě zohlednit zvláštní problémy oblastí s přírodními omezeními.


