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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o regionální souhrnný zemědělský účet
(COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0054),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0020/2021),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0282/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 138/200417 stanoví 
souhrnný zemědělský účet (dále též 
„SZÚ“) v Unii tím, že vymezuje metodiku 
a lhůty pro předávání zemědělských účtů. 
Souhrnné zemědělské účty jsou satelitními 
účty národních účtů, jak je definováno 
v ESA 2010, jejichž účelem je získat 

(2) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 138/200417 stanoví 
souhrnný zemědělský účet (dále též 
„SZÚ“) v Unii tím, že vymezuje metodiku 
a lhůty pro předávání zemědělských účtů. 
Souhrnné zemědělské účty jsou satelitními 
účty národních účtů, jak je definováno 
v ESA 2010, jejichž účelem je získat 
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výsledky, které jsou harmonizované 
a srovnatelné mezi členskými státy, aby 
bylo možné sestavit účty pro účely Unie. 
Regionální souhrnný zemědělský účet 
(dále též „RSZÚ“) představuje souhrnný 
zemědělský účet (SZÚ) přizpůsobený na 
regionální úrovni.

výsledky, které jsou harmonizované 
a srovnatelné mezi členskými státy, aby 
bylo možné sestavit účty pro účely Unie. V 
roce 2016 zveřejnil Evropský účetní dvůr 
zvláštní zprávu o systému Komise pro 
měření výkonnosti ve vztahu k příjmům 
zemědělců. Tato zpráva obsahuje 
spolehlivé a relevantní připomínky a 
doporučení týkající se SZÚ a nařízení 
(ES) č. 138/2004.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 
o souhrnném zemědělském účtu ve 
Společenství (Úř. věst. L 33, 5.2.2004, 
s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 
o souhrnném zemědělském účtu ve 
Společenství (Úř. věst. L 33, 5.2.2004, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Regionální souhrnný zemědělský 
účet (dále též „RSZÚ“) představuje 
souhrnný zemědělský účet (SZÚ) 
přizpůsobený na regionální úrovni. 
Samotné národní údaje nepodávají úplný 
obraz toho, co se odehrává na podrobnější 
úrovni v celé její složitosti. Regionální 
údaje proto pomáhají lépe porozumět 
rozmanitosti, která panuje mezi regiony, a 
doplňují údaje týkající se Unie, eurozóny a 
jednotlivých členských států. Je proto 
nezbytné začlenit regionální souhrnný 
zemědělský účet do nařízení (ES) č. 
138/2004, a to jak z pohledu metodiky, tak 
z hlediska odpovídajících lhůt pro 
předávání těchto údajů.

(3) Regionální souhrnný zemědělský 
účet (dále též „RSZÚ“) představuje 
souhrnný zemědělský účet (SZÚ) 
přizpůsobený na regionální úrovni. 
Samotné národní údaje nepodávají úplný 
obraz toho, co se odehrává na podrobnější 
úrovni v celé její složitosti. Regionální 
údaje proto pomáhají lépe porozumět 
rozmanitosti, která panuje mezi regiony, 
doplňují údaje týkající se Unie, eurozóny a 
jednotlivých členských států a zároveň 
reagují na rostoucí potřebu statistik pro 
účely vyvození odpovědnosti a zvyšují 
úroveň harmonizace, účinnosti a 
soudržnosti zemědělských statistik Unie. 
Je proto nezbytné začlenit regionální 
souhrnný zemědělský účet do nařízení (ES) 
č. 138/2004 z pohledu metodiky, 
programu předávání údajů a 
odpovídajících lhůt pro předávání těchto 
údajů.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Statistiky již nejsou považovány 
pouze za jeden z mnoha zdrojů informací 
pro účely tvorby politik, ale namísto toho 
hrají v tomto procesu ústřední roli. 
Rozhodování založené na faktech vyžaduje 
statistiky, které v souladu s účely, kterým 
slouží, splňují vysoká kritéria kvality, jak 
stanoví nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 223/200918.

(4) Statistiky, zejména RSZÚ, již 
nejsou považovány pouze za jeden z 
mnoha zdrojů informací pro účely tvorby 
politik, ale namísto toho hrají v tomto 
procesu ústřední roli. Rozhodování 
založené na faktech vyžaduje statistiky, 
které v souladu s účely, kterým slouží, 
splňují vysoká kritéria kvality, jak stanoví 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/200918. Vysoce kvalitní 
statistické údaje na regionální úrovni jsou 
hlavním nástrojem provádění, sledování, 
hodnocení, přezkumu a posuzování 
hospodářského, environmentálního a 
sociálního dopadu politik souvisejících se 
zemědělstvím v Unii, zejména společné 
zemědělské politiky (SZP), včetně opatření 
pro rozvoj venkova, jeho nového modelu 
provádění a strategických vnitrostátních 
plánů, jakož i politik Unie týkajících se 
mimo jiné životního prostředí, změny 
klimatu, biologické rozmanitosti, 
oběhového hospodářství, využívání půdy, 
vyváženého a udržitelného regionálního 
rozvoje, veřejného zdraví, dobrých 
životních podmínek zvířat, bezpečnosti 
potravin a potravinového zabezpečení a 
cílů udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů. RSZÚ má rovněž 
zásadní význam pro přesné posouzení 
příspěvku odvětví zemědělství k dosažení 
Zelené dohody pro Evropu, zejména 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti. 
Stále více se uznává úloha regionů a 
regionálních údajů při provádění SZP, 
která je důležitou hnací silou vytváření 
pracovních míst a udržitelného 
hospodářského růstu v Unii a poskytuje 
lepší údaje pro posouzení udržitelnosti 
zemědělského odvětví z hlediska životního 
prostředí, obyvatel, regionů a 
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hospodářství. Zahrnutí regionálních 
údajů a nástrojů k dosažení lepších údajů 
by mělo být přiměřené s přihlédnutím k 
dodatečné administrativní zátěži 
zemědělců.

__________________ __________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 
na které se vztahuje statistická důvěrnost, 
Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 
o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 
89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 
Výbor pro statistické programy 
Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 
31.3.2009, s. 164).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 
o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, 
Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, 
na které se vztahuje statistická důvěrnost, 
Statistickému úřadu Evropských 
společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 
o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 
89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje 
Výbor pro statistické programy 
Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 
31.3.2009, s. 164).

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 223/2009 
poskytuje právní rámec pro evropskou 
statistiku a požaduje od členských států, 
aby dodržovaly statistické zásady a kritéria 
kvality stanovené v nařízení. Pro 
posuzování a zlepšování kvality 
evropských statistik a pro související 
komunikaci mají zásadní význam zprávy o 
kvalitě. Výbor pro Evropský statistický 
systém (ESSC) schválil jako normu 
systému ESS pro podávání zpráv o kvalitě 
jednotnou integrovanou strukturu metadat. 
Prostřednictvím jednotných norem 
a harmonizovaných metod by tak mělo 
dojít ke splnění požadavků na statistickou 
kvalitu stanovených v nařízení (ES) 
č. 223/2009, zejména v čl. 12 odst. 3 
uvedeného nařízení.

(5) Nařízení (ES) č. 223/2009 
poskytuje právní rámec pro evropskou 
statistiku a požaduje od členských států, 
aby dodržovaly statistické zásady a kritéria 
kvality stanovené v nařízení. Pro 
posuzování a zlepšování kvality 
evropských statistik a pro související 
komunikaci mají zásadní význam zprávy o 
kvalitě. Výbor pro Evropský statistický 
systém (ESSC) schválil jako normu 
systému ESS pro podávání zpráv o kvalitě 
jednotnou integrovanou strukturu metadat. 
Prostřednictvím jednotných norem 
a harmonizovaných metod by tak mělo 
dojít ke splnění požadavků na statistickou 
kvalitu stanovených v nařízení (ES) 
č. 223/2009, zejména v čl. 12 odst. 3 
uvedeného nařízení. Nařízení (ES) č. 
223/2009 rovněž odkazuje na potřebu 
minimalizovat zátěž respondentů 
průzkumu a přispět k obecnějšímu cíli 
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snížení administrativní zátěže v souladu s 
obecnou statistickou zásadou, že náklady 
na vypracování statistik musí být úměrné 
významu požadovaných výsledků a 
přínosů, že zdroje mají být využívány 
optimálně a že zatížení respondentů má 
být minimalizováno.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. První předání údajů proběhne 
u regionálního souhrnného zemědělského 
účtu nejpozději do 30. června 2022.

2. První předání údajů u regionálního 
souhrnného zemědělského účtu na úrovni 
NUTS 2 ve smyslu nařízení (ES) č. 
1059/2003 proběhne nejpozději do 30. září 
2022.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Šíření statistik

1. Údaje předávané Komisi 
(Eurostatu) v souladu s článkem 3 jsou 
Komisí (Eurostatem) aktivně a bezplatně 
šířeny na internetu s výjimkou důvěrných 
údajů v souladu s nařízením (ES) č. 
223/2009 ve spojení s nařízením (ES) č. 
1367/2006.
2. V souladu s nařízením (ES) č. 
1049/2001 se veřejnosti poskytne přístup k 
údajům shromážděným podle tohoto 
nařízení, které nebyly proaktivně 
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zveřejněny podle čl. 3 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nutná k zajištění kvality předávaných údajů 
a metadat.

1. Členské státy přijmou opatření 
nutná k zajištění kvality a souladu 
předávaných údajů a metadat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu 
předávaných údajů.

3. Komise (Eurostat) posoudí kvalitu 
předávaných údajů. Za tímto účelem 
předají členské státy Komisi (Eurostatu) 
poprvé do 31. prosince roku [vložte 
kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
po uplynutí 30 měsíců po datu vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a poté každých 
pět let zprávu o kvalitě popisující 
statistické procesy, pokud jde o soubory 
údajů předávané během daného období.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při uplatňování kritérií kvality 
uvedených v odstavci 2 na údaje, na které 

4. Při uplatňování kritérií kvality 
uvedených v odstavci 2 na údaje, na které 
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se vztahuje toto nařízení, stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů formu, 
strukturu, periodicitu a hodnotící ukazatele 
zpráv o kvalitě a dále stanoví lhůtu pro 
poskytnutí těchto zpráv Komisi 
(Eurostatu). Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 4c odst. 2.

se vztahuje toto nařízení, stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů formu, 
strukturu, periodicitu a hodnotící ukazatele 
zpráv o kvalitě a dále stanoví lhůtu pro 
poskytnutí těchto zpráv Komisi 
(Eurostatu). Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 4c odst. 2. Komise uplatňuje 
statistickou zásadu „efektivity nákladů“, 
jak je definována v čl. 2 odst. 1 písm. f) 
nařízení (ES) č. 223/2009, aby se 
minimalizovala zátěž respondentů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
 Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy informují Komisi 
(Eurostat) co nejdříve o všech relevantních 
informacích nebo změnách ohledně 
provádění tohoto nařízení, které by 
ovlivnily kvalitu předávaných údajů.

5. Členské státy neprodleně informují 
Komisi (Eurostat) o všech relevantních 
informacích nebo změnách ohledně 
provádění tohoto nařízení, které by 
jakýmkoli podstatným způsobem ovlivnily 
kvalitu nebo soulad předávaných údajů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy na základě řádně 
odůvodněné žádosti Komise (Eurostatu) 
poskytnou další upřesňující informace 
nezbytné pro hodnocení kvality 
statistických informací.

6. Členské státy na základě řádně 
odůvodněné žádosti Komise (Eurostatu) 
poskytnou bez zbytečného prodlení další 
upřesňující informace nezbytné pro 
hodnocení kvality statistických informací.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný členský stát předloží 
Komisi řádně odůvodněnou žádost 
o udělení této výjimky do tří měsíců ode 
dne [vložte datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

2. Pro účely výjimky uvedené v 
odstavci 1 předloží příslušný členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
udělení této výjimky do tří měsíců ode dne 
[vložte datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost] nebo v případě prodloužení 
výjimky nejpozději šest měsíců před 
koncem období, na které byla současná 
výjimka udělena.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 138/2004
Čl. 4 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Unie může národním statistickým 
úřadům a jiným vnitrostátním orgánům 
uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 
223/2009 poskytnout granty na pokrytí 
nákladů na provádění tohoto nařízení, 
pokud vytvoření regionálních účtů 
vyžaduje důkladnou úpravu systémů 
shromažďování údajů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 138/2004
Příloha I – kapitola VII – bod 7.01

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.01. Regionální účty hrají důležitou roli 
při formulování, provádění a hodnocení 
regionálních politik. Objektivní, 

7.01. Regionální účty hrají důležitou roli 
při formulování, provádění a hodnocení 
regionálních politik. Objektivní, 
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spolehlivé, konzistentní, relevantní 
a harmonizované regionální statistické 
ukazatele poskytují pevný základ 
politikám, které jsou zaměřeny na 
snižování hospodářských a sociálních 
rozdílů mezi evropskými regiony.

spolehlivé, konzistentní, ucelené, 
srovnatelné, relevantní a harmonizované 
regionální statistické ukazatele poskytují 
pevný základ politikám, které jsou 
zaměřeny na snižování hospodářských 
a sociálních rozdílů mezi evropskými 
regiony.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 138/2004
Příloha I – kapitola VII – bod 7.09

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.09. Klasifikace územních statistických 
jednotek (NUTS)(19) poskytuje prosté, 
jednotné členění ekonomického území 
Evropské unie. Pro vnitrostátní účely lze 
regionální účty také sestavit na podrobnější 
regionální úrovni (ESA 2010, 13.12).

7.09. Klasifikace územních statistických 
jednotek (NUTS)(19) poskytuje prosté, 
jednotné členění ekonomického území 
Evropské unie. RSZÚ vyžadují statistiky 
na úrovni NUTS 2 v podobě, v jaké jsou 
běžně stanovovány podle stávajícího 
režimu. Pro vnitrostátní účely lze 
regionální účty také sestavit na podrobnější 
regionální úrovni, případně na úrovni 
NUTS 3 (ESA 2010, 13.12). 

__________________ __________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:02003R105
9-20191113

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné 
klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:02003R105
9-20191113

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 138/2004
Příloha I – kapitola VII – bod 7.15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.15. Systém ESA (ESA 2010, 13.24 až 
13.32) navrhuje dvě metody, které se týkají 

7.15. Systém ESA (ESA 2010, 13.24 až 
13.32) navrhuje dvě metody, které se týkají 
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odvětví nebo institucionálních sektorů: 
metoda zdola nahoru a metoda shora dolů. 
Metoda zdola nahoru spočívá ve 
shromažďování údajů na úrovni jednotek 
(místních činnostních jednotek, 
institucionálních jednotek) a jejich 
následném sčítání, aby se získala 
regionální hodnota pro různé souhrnné 
ukazatele. Metoda shora dolů získává 
regionální hodnoty rozčleněním národních 
údajů pomocí ukazatele, který co nejvíce 
zohledňuje regionální rozložení příslušné 
proměnné. Tyto dvě metody lze také 
různými způsoby kombinovat, což systém 
ESA označuje jako „kombinace metod 
zdola nahoru a shora dolů“. Upřednostňují 
se metody zdola nahoru, ačkoli se ve 
skutečnosti v mnoha případech používá 
„kombinace metod zdola nahoru a shora 
dolů“.

odvětví nebo institucionálních sektorů: 
metoda zdola nahoru a metoda shora dolů. 
Metoda zdola nahoru spočívá ve 
shromažďování údajů na úrovni jednotek 
(místních činnostních jednotek, 
institucionálních jednotek) a jejich 
následném sčítání, aby se získala 
regionální hodnota pro různé souhrnné 
ukazatele. Metoda shora dolů získává 
regionální hodnoty rozčleněním národních 
údajů pomocí ukazatele, který co nejvíce 
zohledňuje regionální rozložení příslušné 
proměnné. Tyto dvě metody lze také 
různými způsoby kombinovat, což systém 
ESA označuje jako „kombinace metod 
zdola nahoru a shora dolů“. Je třeba se 
vyhnout shromažďování stejných 
informací více než jednou, protože to vede 
k nadbytečnosti při vykazování údajů. 
Upřednostňují se však metody zdola 
nahoru, ačkoli se ve skutečnosti v mnoha 
případech používá „kombinace metod 
zdola nahoru a shora dolů“. Podrobnosti o 
konkrétní metodě a zdrojích se naprosto 
transparentně vysvětlí ve zprávách o 
kvalitě, přičemž se uvede, které regionální 
údaje byly shromážděny přímo a které 
údaje vycházejí z vnitrostátních údajů s 
regionálním členěním na základě 
předpokladů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 138/2004
Příloha I – kapitola VII – bod 7.36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.36. Tvorba hrubého fixního kapitálu 
pro chovná a tažná zvířata regionu 
odpovídá rozdílu mezi nákupem mimo 
region (včetně dovozu) a prodejem do 
jiných regionů (včetně vývozu), přičemž se 
zohledňují náklady na převod vlastnictví v 
rámci regionu. Po agregaci všech regionů 
je důležité zajistit, aby se meziregionální 

7.36. V souladu s definicí tvorby 
hrubého fixního kapitálu pro 
hospodářská zvířata stanovenou v tomto 
nařízení a v ESA 2010 odpovídá tvorba 
hrubého fixního kapitálu pro chovná 
a tažná zvířata regionu rozdílu mezi 
přírůstkem hospodářských zvířat za rok 
(přirozený nárůst a nákup mimo region 
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toky vzájemně vyrušily (bez nákladů 
na převod vlastnictví), aby tak součet 
celkové regionální tvorby hrubého fixního 
kapitálu odpovídal tvorbě hrubého fixního 
kapitálu národních zemědělských účtů. 
Pokud je fixní kapitál tvořen 
hospodářskými zvířaty, například tažnými 
zvířaty nebo chovnými zvířaty nebo zvířaty 
chovanými pro mléko, ocení se v případě 
použití metody zdola nahoru v souladu s 
následující konvencí: prodej zvířat 
podnikům v jiných regionech představuje 
zápornou tvorbu hrubého fixního kapitálu, 
zatímco nákup z jiných regionů představuje 
kladnou tvorbu hrubého fixního kapitálu.

včetně dovozu) a úbytkem těchto zvířat 
(porážka, prodej do jiných regionů (včetně 
vývozu) a jakékoli jiné konečné využití), 
přičemž se zohledňují náklady na převod 
vlastnictví v rámci regionu. Po agregaci 
všech regionů je důležité zajistit, aby se 
meziregionální toky vzájemně vyrušily 
(bez nákladů na převod vlastnictví), aby 
tak součet celkové regionální tvorby 
hrubého fixního kapitálu odpovídal tvorbě 
hrubého fixního kapitálu národních 
zemědělských účtů. Pokud je fixní kapitál 
tvořen hospodářskými zvířaty, například 
tažnými zvířaty nebo chovnými zvířaty 
nebo zvířaty chovanými pro mléko, ocení 
se v případě použití metody zdola nahoru v 
souladu s následující konvencí: prodej 
zvířat podnikům v jiných regionech 
představuje zápornou tvorbu hrubého 
fixního kapitálu, zatímco nákup z jiných 
regionů představuje kladnou tvorbu 
hrubého fixního kapitálu.
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