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Pozměňovací návrh 126
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpráva A9-0101/2020
Elsi Katainen
Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v roce 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1c. bere na vědomí prohlášení Komise, 
které je přílohou tohoto usnesení;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

K novému článku 167a

Komise bere na vědomí politickou dohodu mezi Parlamentem a Radou na pozměňovacím návrhu 
Parlamentu 106, kterým se do nařízení o společné organizaci trhů vkládá nový článek 167a týkající 
se odvětví olivového oleje. Komise poznamenává, že tento pozměňovací návrh, na němž se 
Parlament a Rada dohodly, není v souladu se zásadou kontinuity stávajících pravidel, kterou se řídí 
nařízení o přechodných opatřeních, je svou povahou podstatný a spolunormotvůrci jej zapracovali 
bez posouzení dopadů, které vyžaduje bod 15 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Komise připomíná svůj závazek zachovat v odvětví zemědělství účinnou 
hospodářskou soutěž a zajistit v plné míře splnění cílů společné zemědělské politiky stanovených v 
článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Prohlášení Komise k platbám na oblasti s přírodními omezeními

Komise bere na vědomí dohodu spolunormotvůrců, že k financování plateb na oblasti s 
přírodními (či jinými zvláštními) omezeními lze použít prostředky nástroje na podporu oživení, 
pokud se začlení do EZFRV. 

Komise již vyjádřila své obavy ohledně omezeného příspěvku plateb na oblasti s přírodními 
omezeními k cílům v oblasti životního prostředí a klimatu, jelikož zemědělci nemusí provádět 
žádné zvláštní postupy k tomu, aby platbu obdrželi. Z toho důvodu by zahrnutí plateb na oblasti 
s přírodními omezeními pod tu část prostředků nástroje na podporu oživení, která je určena na 
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přispívání k cílům v oblasti životního prostředí a klimatu, nemělo být při jednáních o budoucí 
společné zemědělské politice chápáno jako precedens. 


