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Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. bere na vědomí prohlášení Komise 

uvedená v příloze k tomuto usnesení; 

Or. en 

Pro informaci, znění prohlášení je následující: 

‘K článku 1 - Rozvoj venkova 

 Prodloužení doby trvání programů pro rozvoj venkova 

Výdaje související s programy rozvoje venkova na období 2014–2020 schválené 

v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 budou i nadále způsobilé pro 

příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, pokud budou 

příjemcům vyplaceny nejpozději do 31. prosince 2023. Komise se bude pokračování 

podpory rozvoje venkova po roce 2020 věnovat v kontextu svého návrhu na příští 

víceletý finanční rámec. 

 

 Řízení rizik 

Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat v souvislosti s jejím návrhem modernizace 

a zjednodušení společné zemědělské politiky fungování a účinnost nástrojů řízení 

rizik, které jsou v současné době zahrnuty do nařízení (EU) č. 1305/2013. 

 Sankce pro iniciativu Leader 
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Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat účinnost a proporcionalitu sankcí pro 

iniciativu LEADER z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014. 

K článku 2 - Horizontální nařízení 

 Rezerva pro případ krizí 

Komise potvrzuje, že uplatňování rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství 

a vrácení prostředků v souvislosti s finanční kázní, jak je stanoveno v článku 25 a čl. 

26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 budou přezkoumány v rámci příprav příštího 

víceletého finančního rámce s cílem umožnit účinný a včasný zásah v dobách tržní 

krize. 

 

 Jednotný audit 

Komise podporuje jednotný přístup k auditu, což potvrdila ve svém návrhu článku 123 

nového finančního nařízení. Komise rovněž potvrzuje, že stávající právní rámec pro 

řízení a kontrolu zemědělských výdajů, který byl zaveden nařízením (EU) 

č. 1306/2013, již takový přístup umožňuje a že tento prvek byl začleněn do auditní 

strategie na období 2014–2020. Zejména v případech, kde je stanovisko 

vydané certifikačním subjektem v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 

považováno za spolehlivé, bere Komise toto stanovisko v úvahu při posuzování 

nutnosti auditu dotčené platební agentury. 

 

K článku 3 - Přímé platby 

 

 Rostlinné bílkoviny 

Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat v EU stav nabídky a poptávky u rostlinných 

bílkovin a zvážit možnost vytvořit pro tuto oblast evropskou strategii a v zájmu další 

podpory ekonomicky i environmentálně vyhovující produkce rostlinných bílkovin v 

EU. 

 

K článku 4 - Společná organizace trhů 
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 Dobrovolné snížení produkce 

Komise potvrzuje, že nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná 

organizace trhů se zemědělskými produkty, už v článcích 219 a 221 obsahuje 

nezbytný právní základ, jenž jí umožňuje, s výhradou dostupnosti rozpočtových 

zdrojů, řešit případy narušení trhu a další specifické problémy, a to i na regionální 

úrovni s možností poskytnout přímou finanční pomoc zemědělcům. Kromě toho návrh 

Komise doplnit do nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

odvětvový nástroj ke stabilizaci příjmu umožní členským státům zahrnout do jejich 

programů pro rozvoj venkova možnost poskytovat zemědělcům v konkrétním odvětví 

kompenzaci v případě, že jejich příjem významně poklesne. 

Komise dále potvrzuje, že článek 219 jí umožňuje v případě, že nastane nebo hrozí 

narušení trhu, uplatnit režimy, v jejichž rámci Unie poskytne podporu producentům, 

kteří se zavazují snížit dobrovolně svou výrobu, včetně nezbytných podrobností pro 

fungování tohoto systému (příklad: Nařízení Komise v přenesené pravomoci nařízení 

(EU) 2016/1612, Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s.4). 

 

 Uznání nadnárodních mezioborových organizací 

Komise připomíná, že pravidla týkající se spolupráce producentů při uznávání 

nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a 

nadnárodních mezioborových organizací, včetně nezbytné správní spolupráce mezi 

příslušnými členskými státy, v současné době stanoví nařízení Komise v přenesené 

pravomoci nařízení (EU) 2016/232. Funkčnost a přiměřenost těchto pravidel budou 

přezkoumána v rámci probíhajícího procesu modernizace a zjednodušení SZP. 

 

 Nekalé obchodní praktiky 

Komise potvrzuje, že zahájila iniciativu týkající se potravinového řetězce, která nyní 

probíhá v různých fázích podle pravidel pro zlepšování právní úpravy. Po dokončení 

tohoto postupu rozhodne, zda předloží legislativní návrh, pokud možno v první 

polovině roku 2018. 
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 Spolupráce producentů 

Komise bere na vědomí dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o změně 

článků 152, 209, 222 a 232.  Komise připomíná, že změny, které byly schváleny 

Evropským parlamentem a Radou, jsou zásadní povahy a byly zahrnuty bez posouzení 

dopadu, jak požaduje bod 15 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. To vede k nežádoucí právní a procedurální nejistotě, jejíž dopad 

a důsledky nejsou známy.  

 

Vzhledem k tomu, že celkové změny původního návrhu Komise mají za následek 

významnou změnu právního rámce, Komise se znepokojením konstatuje, že některá 

nová ustanovení ve prospěch organizací producentů by mohla ohrozit životaschopnost 

drobných zemědělců a jejich dobré životní podmínky drobných zemědělců a zájmy 

spotřebitelů. Komise potvrzuje svůj závazek zachovat v odvětví zemědělství účinnou 

hospodářskou soutěž a zajistit splnění cílů společné zemědělské politiky stanovených 

v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této souvislosti Komise 

konstatuje, že změny dohodnuté spolutvůrci právních předpisů předpokládají, že 

Komisi a vnitrostátním orgánům příslušným pro oblast hospodářské soutěže bude při 

zajišťování účinné hospodářské soutěže ponechána velmi omezená úloha.  

 

Celkovou dohodou Komise o souhrnném návrhu, včetně změn schválených 

Evropským parlamentem a Radou, nejsou dotčeny budoucí návrhy, které Komise 

může v těchto oblastech v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky v 

období po roce 2020 přeložit, a další iniciativy, které jsou specificky určeny k řešení 

některých otázek, jichž se dotýká znění, na němž se dohodl Evropský parlament 

a Rada.  

 

Komise dále vyjadřuje politování nad tím, že otázka velmi omezené role, jež je určena jí 

a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž při ochraně účinné hospodářské 

soutěže, nebyla spolutvůrci právních předpisů řešena uspokojivým způsobem, 

a vyjadřuje obavy z možných důsledků tohoto omezení pro zemědělce a spotřebitele. 

Komise upozorňuje, že právní text musí být vykládán způsobem, který je v souladu se 
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Smlouvou, a to zejména pokud jde o možnost, aby Komise a vnitrostátní orgány 

na ochranu hospodářské soutěže mohly zasáhnout, pokud se budou organizace 

producentů, jež dominují velké části trhu, snažit omezit svobodu svých členů. Komise 

vyjadřuje politování nad tím, že tato možnost není jasně v právním textu zakotvena’. 

 

 

 


