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Pozměňovací návrh 315
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 17 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 17 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„6a. Členské státy mohou nadále 
přijímat nové právní závazky vůči 
příjemcům během přechodného období 
uvedeného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) …/… 
[přechodné nařízení]. Žádosti o podporu 
podané před rokem 2021 a neschválené z 
důvodu nedostatku finančních prostředků 
na toto opatření v příslušném programu 
jsou během tohoto přechodného období 
nadále způsobilé.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

V nařízení by měla být vyjasněna možnost převodu žádostí o investice do hmotných aktiv 
neschválených ve stávajícím programovém období z důvodu nedostatku finančních 
prostředků.

Pozměňovací návrh 316
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
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v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

délce pěti až sedmi let. To se provede za 
předpokladu, že poté, co pravidla 
obsažená v nařízení (EU) …/… [nařízení 
o plánech SZP] nabydou účinnosti, a za 
předpokladu, že jsou tyto výdaje stanoveny 
v příslušném strategickém plánu SZP na 
období [2022–2027], osoby, které se zaváží 
k provádění operací v rámci tohoto 
článku, přizpůsobí své postupy v souladu s 
novými pravidly. Pokud podpora 
příjemcům klesne pod úroveň 
poskytnutou v předchozím plánovacím 
období, mají příjemci možnost odstoupit 
od právního závazku před uplynutím 
původního období.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 317
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Pozměňovací návrh 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho roku 
až pěti let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, kterým se v roce 2021 stanoví kratší než pětileté závazkové období, 
představuje nadměrnou administrativní zátěž, zejména ve spojení se souběžnou prací na 
strategickém plánu. Závazky v oblasti zemědělství, životního prostředí, ochrany klimatu a 
ekologie v rámci programů rozvoje venkova 2014–2020 jsou víceleté. Nejlepší řešení je 
poskytnout členským státům možnost stanovit trvání závazků přijatých v roce 2021 na dobu 
jednoho roku až pěti let.

Pozměňovací návrh 319
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech pro rozvoj venkova 
určit kratší období v délce jednoho až tří 
let. Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání agroenvironmentálně-klimatických opatření snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí a členským státům způsobuje komplikace, 
protože je nutí vytvářet nová opatření. Návrh Komise nezmírňuje riziko překrývání u vnějších 
závazků. Koncept ustanovení o přezkumu článku 48 nařízení 1305/2013 je vhodným řešením k 
přizpůsobení závazků budoucímu právnímu rámci. Toto ustanovení se však nevztahuje na 
všechny dřívější závazky, zejména ty, které nejsou zahrnuty do budoucího ekosystému.

Pozměňovací návrh 320
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
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prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

prodloužení od roku 2021 nepřesáhne tři 
roky. Od roku 2021 mohou členské státy u 
nových závazků, které přímo navazují na 
závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období tří let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Považuje se za vhodné poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době trvání nových 
závazků, které mají být přijaty od roku 2021, a stanovit období jednoho až pěti let v 
příslušných programech rozvoje venkova.
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Pozměňovací návrh 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 323
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne dva 
roky. Od roku 2021 mohou členské státy u 
nových závazků, které přímo navazují na 
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navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období dvou let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 324
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce pěti až sedmi let. Pokud členské státy 
v souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které přímo navazují na závazky 
vykonané během počátečního období, ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
období jednoho roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty U nových závazků, které mají být přijaty 
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od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce jednoho až sedmi let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době 
trvání nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, s obdobím jednoho až sedmi let v 
příslušných programech rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 326
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
kratší období. Pokud členské státy v 
souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které přímo navazují na závazky 
vykonané během počátečního období, ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
období jednoho roku.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 327
Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 28 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
kratší období. Pokud členské státy v 
souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které přímo navazují na závazky 
vykonané během počátečního období, ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
období jednoho roku.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání agroenvironmentálních a klimatických opatření snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí. Tato opatření jsou navíc mnohdy založena na 
postupné změně zemědělských postupů (například postupné snižování používání pesticidů), 
které nejsou vhodné pro dobu kratší než 5 let.

Pozměňovací návrh 328
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
na zachování ekologického zemědělství po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které se týkají 
zachování ekologického zemědělství a 
přímo navazují na závazky vykonané 
během počátečního období, ve svých 
programech rozvoje venkova určit období 
jednoho roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 329
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo 
navazují na závazky vykonané během 
počátečního období, ve svých programech 
rozvoje venkova určit období jednoho 
roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce pěti až sedmi let. To se provede za 
předpokladu, že poté, co pravidla uvedená 
v nařízení (EU) …/…  [nařízení o plánech 
SZP] nabydou účinnosti, a za 
předpokladu, že jsou tyto výdaje stanoveny 
v příslušném strategickém plánu SZP na 
období [2022–2027], osoby, které se zaváží 
k provádění operací v rámci tohoto 
článku, přizpůsobí své postupy v souladu s 
novými pravidly. Pokud podpora 
příjemcům klesne pod úroveň 
poskytnutou v předchozím plánovacím 
období, mají příjemci možnost odstoupit 
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od právního závazku před uplynutím 
původního období.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho až pěti let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, kterým se v roce 2021 stanoví kratší než pětileté závazkové období, 
představuje nadměrnou administrativní zátěž, zejména ve spojení se souběžnou prací na 
strategickém plánu. Závazky v oblasti zemědělství, životního prostředí, ochrany klimatu a 
ekologie v rámci programů rozvoje venkova 2014–2020 jsou víceleté. Nejlepší řešení je 
poskytnout členským státům možnost stanovit trvání závazků přijatých v roce 2021 na dobu 
jednoho roku až pěti let.

Pozměňovací návrh 331
Eric Andrieu



PE648.384v01-00 14/122 AM\1199800CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech pro rozvoj venkova 
určit kratší období v délce jednoho až tří 
let. Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
na zachování ekologického zemědělství po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok. Od roku 2021 mohou členské 
státy u nových závazků, které se týkají 
zachování ekologického zemědělství a 
přímo navazují na závazky vykonané 
během počátečního období, ve svých 
programech rozvoje venkova určit období 
jednoho roku.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání agroenvironmentálně-klimatických opatření snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí a členským státům způsobuje komplikace, 
protože je nutí vytvářet nová opatření. Návrh Komise nezmírňuje riziko překrývání u vnějších 
závazků. Koncept ustanovení o přezkumu článku 48 nařízení 1305/2013 je vhodným řešením k 
přizpůsobení závazků budoucímu právnímu rámci. Toto ustanovení se však nevztahuje na 
všechny dřívější závazky, zejména ty, které nejsou zahrnuty do budoucího ekosystému.

Pozměňovací návrh 332
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a



AM\1199800CS.docx 15/122 PE648.384v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne tři roky. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období tří let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Je třeba poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době trvání nových závazků, které 
mají být přijaty od roku 2021, a zajistit delší období na jejich provádění.

Pozměňovací návrh 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Považuje se za vhodné poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době trvání nových 
závazků, které mají být přijaty od roku 2021, s obdobím jednoho až pěti let v příslušných 
programech rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 335
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne dva roky. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období dvou let.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 336
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce pěti až sedmi let. Pokud členské státy 
v souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
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na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce jednoho až sedmi let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době 
trvání nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, s obdobím jednoho až sedmi let v 
příslušných programech rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 338
Irène Tolleret
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
kratší období. Pokud členské státy v 
souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání opatření týkajících se ekologického zemědělství snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí. Tato opatření jsou navíc mnohdy založena na 
postupné změně zemědělských postupů (například postupné snižování používání pesticidů), 
které nejsou vhodné pro dobu kratší než 5 let.

Pozměňovací návrh 339
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech rozvoje venkova určit 
kratší období. Pokud členské státy v 
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státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení na zachování 
ekologického zemědělství po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok. Od roku 
2021 mohou členské státy u nových 
závazků, které se týkají zachování 
ekologického zemědělství a přímo navazují 
na závazky vykonané během počátečního 
období, ve svých programech rozvoje 
venkova určit období jednoho roku.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 31 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

(2a) V článku 31 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Kromě plateb podle odstavce 2 mohou 
členské státy v období mezi rokem 2014 a 
2020 poskytovat platby v rámci tohoto 
opatření příjemcům v oblastech, které byly 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005 způsobilé v programovém 
období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 nadále 
způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a 
to v průběhu období čtyř let. Toto období 
počíná dnem, kdy bylo vymezení podle čl. 
32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 
% průměrné platby stanovené v programu 
pro programové období 2007–2013 podle 
čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 
1698/2005 a končí na úrovni nejvýše 20 % 
nejpozději v roce 2020. Jakmile výše 
platby v důsledku uplatňování postupného 

„5. Kromě plateb podle odstavce 2 mohou 
členské státy v období mezi rokem 2014 a 
2020 poskytovat platby v rámci tohoto 
opatření příjemcům v oblastech, které byly 
podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1698/2005 způsobilé v programovém 
období 2007–2013. Příjemcům v oblastech, 
které již nejsou na základě nového 
vymezení podle čl. 32 odst. 3 nadále 
způsobilé, se tyto platby postupně snižují, a 
to v průběhu období čtyř let. Toto období 
počíná dnem, kdy bylo vymezení podle čl. 
32 odst. 3 dokončeno, a nejpozději v roce 
2019. Platby začínají na úrovni nejvýše 80 
% průměrné platby stanovené v programu 
pro programové období 2007–2013 podle 
čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 
1698/2005 a končí na úrovni nejvýše 20 % 
nejpozději na konci přechodného období 
uvedeného v nařízení (EU)…/… 
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snižování částky dosáhne 25 EUR, může 
členský stát pokračovat ve vyplácení plateb 
na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování.

[přechodné nařízení]. Jakmile výše platby 
v důsledku uplatňování postupného 
snižování částky dosáhne 25 EUR, může 
členský stát pokračovat ve vyplácení plateb 
na této úrovni až do skončení období 
postupného ukončování.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud 
postupné snižování začíná až v roce 2019, 
začínají uvedené platby na úrovni nejvýše 
80 % průměrné platby stanovené v 
programovém období 2014–2020. Úroveň 
plateb se stanoví tak, aby byla konečná 
úroveň v roce 2020 poloviční oproti 
výchozí úrovni.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud 
postupné snižování začíná až v roce 2019, 
začínají uvedené platby na úrovni nejvýše 
80 % průměrné platby stanovené v 
programovém období 2014–2020. Úroveň 
plateb se stanoví tak, aby byla konečná 
úroveň v roce 2020 poloviční oproti 
výchozí úrovni. Členské státy mohou 
pokračovat v podpoře na této úrovni 
během přechodného období uvedeného v 
nařízení (EU)…/… [přechodné nařízení].

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v 
oblastech, které jsou i nadále způsobilé, 
platby v rámci tohoto opatření v plné výši.

Po dokončení vymezení obdrží příjemci v 
oblastech, které jsou i nadále způsobilé, 
platby v rámci tohoto opatření v plné výši. 
“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Prodloužené přechodné období pro oblasti se zvláštními přírodními omezeními, které už 
nejsou způsobilé pro podporu podle nového vymezení, zajistí zemědělcům v těchto oblastech, 
aby se mohli hladce přizpůsobit novým podmínkám. Tento pozměňovací návrh zakládá jistotu 
a kontinuitu podpory evropským zemědělcům ze znevýhodněných oblastí během přechodného 
období.

Pozměňovací návrh 341
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 

Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
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programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
délku přechodného období.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 342
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech pro rozvoj venkova 
určit kratší období v délce jednoho až tří 
let. Pokud členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání agroenvironmentálně-klimatických opatření snižuje úroveň ambicí 
tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí a členským státům způsobuje komplikace, 
protože je nutí vytvářet nová opatření. Návrh Komise nezmírňuje riziko překrývání u vnějších 
závazků. Koncept ustanovení o přezkumu článku 48 nařízení 1305/2013 je vhodným řešením k 
přizpůsobení závazků budoucímu právnímu rámci. Toto ustanovení se však nevztahuje na 
všechny dřívější závazky, zejména ty, které nejsou zahrnuty do budoucího ekosystému.

Pozměňovací návrh 343
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
tři roky.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až pěti let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 345
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
dva roky.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 346
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova období v 
délce jednoho až sedmi let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 347
Paolo De Castro, Pina Picierno
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova kratší období 
v délce jednoho až tří let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech rozvoje venkova období v 
délce jednoho až sedmi let. Pokud členské 
státy v souladu s prvním pododstavcem 
umožní roční prodloužení závazků po 
uplynutí počátečního období, toto 
prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout členským státům možnost rozhodnout o době 
trvání nových závazků, které mají být přijaty od roku 2021, s obdobím jednoho až sedmi let v 
příslušných programech rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 348
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech pro rozvoj venkova 
určit kratší období. Pokud členské státy v 
souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 349
Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, určí členské státy ve svých 
programech pro rozvoj venkova kratší 
období v délce jednoho až tří let. Pokud 
členské státy v souladu s prvním 
pododstavcem umožní roční prodloužení 
závazků po uplynutí počátečního období, 
toto prodloužení od roku 2021 nepřesáhne 
jeden rok.

U nových závazků, které mají být přijaty 
od roku 2021, mohou členské státy ve 
svých programech pro rozvoj venkova 
určit kratší období. Pokud členské státy v 
souladu s prvním pododstavcem umožní 
roční prodloužení závazků po uplynutí 
počátečního období, toto prodloužení od 
roku 2021 nepřesáhne jeden rok.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Zkrácení doby trvání opatření týkajících se dobrých životních podmínek zvířat snižuje úroveň 
ambicí tohoto ustanovení v oblasti životního prostředí. Tato opatření jsou navíc mnohdy 
založena na postupné změně zemědělských postupů (například postupné snižování používání 
pesticidů), které nejsou vhodné pro dobu kratší než 5 let.

Pozměňovací návrh 350
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 38 – odst. 3 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

(3a) v čl. 38 odst. 3 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze na krytí ztrát vzniklých v 

„Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. b) se 
poskytuje pouze na krytí ztrát vzniklých v 
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důsledku výskytu nepříznivých 
klimatických jevů, vypuknutí nákazy zvířat 
či choroby rostlin, napadení škůdci nebo v 
důsledku opatření přijatého v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace 
nebo zabránění dalšímu šíření choroby 
rostlin nebo škůdce nebo v důsledku 
ekologické havárie, které zničí více než 30 
% průměrné roční produkce zemědělce za 
období předcházejících tří let nebo tříletého 
průměru stanoveného na základě období 
předcházejících pěti let, přičemž se vyloučí 
nejvyšší a nejnižší hodnota. K výpočtu 
roční produkce zemědělce lze použít 
ukazatele. Použitá metoda výpočtu umožní 
určit skutečnou ztrátu jednotlivých 
zemědělců v daném roce.

důsledku výskytu nepříznivých 
klimatických jevů, vypuknutí nákazy zvířat 
či choroby rostlin, napadení škůdci nebo v 
důsledku opatření přijatého v souladu se 
směrnicí 2000/29/ES za účelem eradikace 
nebo zabránění dalšímu šíření choroby 
rostlin nebo škůdce nebo v důsledku 
ekologické havárie, které zničí více než 20 
% průměrné roční produkce zemědělce za 
období předcházejících tří let nebo tříletého 
průměru stanoveného na základě období 
předcházejících pěti let, přičemž se vyloučí 
nejvyšší a nejnižší hodnota. K výpočtu 
roční produkce zemědělce lze použít 
ukazatele. Použitá metoda výpočtu umožní 
určit skutečnou ztrátu jednotlivých 
zemědělců v daném roce.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat nejméně 20 % ztrát, což bude hlavním 
faktorem pro kompenzaci řízení rizik. Vyplývá z úprav přijatých v rámci nařízení Omnibus a 
je v souladu s návrhem Komise v článku 70 nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 39 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

3a) V článku 39 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1.  Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
zemědělce v předcházejícím období tří let 
nebo tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího období pěti let, přičemž se 
vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. Pro 
účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem 

„1. Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 20 % průměrného ročního příjmu 
zemědělce v předcházejícím období tří let 
nebo tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího období pěti let, přičemž se 
vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota. Pro 
účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem 
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rozumí součet výnosů, které zemědělec 
získá na trhu, včetně jakékoli formy 
veřejné podpory, po odečtení nákladů na 
vstupy. Platby vyplacené zemědělcům 
vzájemným fondem kompenzují méně než 
70 % ušlého příjmu v roce, kdy 
producentovi vznikne na obdržení této 
pomoci nárok. K výpočtu roční ztráty 
příjmu zemědělce lze použít ukazatele.

rozumí součet výnosů, které zemědělec 
získá na trhu, včetně jakékoli formy 
veřejné podpory, po odečtení nákladů na 
vstupy. Platby vyplacené zemědělcům 
vzájemným fondem kompenzují méně než 
70 % ušlého příjmu v roce, kdy 
producentovi vznikne na obdržení této 
pomoci nárok. K výpočtu roční ztráty 
příjmu zemědělce lze použít ukazatele.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rovnoměrně rozdělit prahové hodnoty ztráty příjmů 
(20 %) mezi všechny nástroje pro stabilizaci příjmů a sladit je s ustanoveními navrhovaného 
nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh 352
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 39 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(3b) v článku 39 se první odstavec 
nahrazuje tímto:

1. Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 30 % průměrného ročního příjmu 
zemědělce v předcházejícím období tří let 
nebo tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího období pěti let, přičemž se 
vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota Pro 
účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem 
rozumí součet výnosů, které zemědělec 
získá na trhu, včetně jakékoli formy 
veřejné podpory, po odečtení nákladů na 
vstupy. Platby vyplacené zemědělcům 
vzájemným fondem kompenzují méně než 
70 % ušlého příjmu v roce, kdy 
producentovi vznikne na obdržení této 

„1. Podpora podle čl. 36 odst. 1 písm. c) se 
poskytuje pouze tehdy, překročí-li pokles 
příjmů 20 % průměrného ročního příjmu 
zemědělce v předcházejícím období tří let 
nebo tříletý průměr stanovený na základě 
předcházejícího období pěti let, přičemž se 
vyloučí nejvyšší a nejnižší hodnota Pro 
účely čl. 36 odst. 1 písm. c) se příjmem 
rozumí součet výnosů, které zemědělec 
získá na trhu, včetně jakékoli formy 
veřejné podpory, po odečtení nákladů na 
vstupy. Platby vyplacené zemědělcům 
vzájemným fondem kompenzují méně než 
70 % ušlého příjmu v roce, kdy 
producentovi vznikne na obdržení této 
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pomoci nárok. pomoci nárok.“ 
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat nejméně 20 % ztrát, což bude hlavním 
faktorem pro kompenzaci řízení rizik. Vyplývá z úprav přijatých v rámci nařízení Omnibus a 
je v souladu s návrhem Komise v článku 70 nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V článku 51 se za druhý 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„V roce 2021 přechodného období podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) …/… [přechodné nařízení], mohou 
členské státy financovat úkoly spojené s 
prováděním opatření EZZF týkajících se 
programového období 2021–2027 
prostřednictvím technické pomoci EZFRV 
z programového období 2014–2020.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Mělo by být možné použít technickou pomoc z období 2014–2020 na činnosti související s 
prováděním nástrojů prvního pilíře SZP na období 2021–2027 během přechodného období. 
Mělo by být možné financovat prováděcí opatření EZFRV na období 2014–2020 z technické 
pomoci prvního pilíře na období 2021–2027.

Pozměňovací návrh 354
Isabel Carvalhais
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, 
celková výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova podle tohoto nařízení na období 
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 činí 
11 258 707 816 milionů EUR v běžných 
cenách v souladu s víceletým finančním 
rámcem na období 2021 až 2027.

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, 
celková výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova podle tohoto nařízení na 
přechodné období činí X* EUR v běžných 
cenách v souladu s víceletým finančním 
rámcem na období 2021 až 2027.

______________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 355
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, 
celková výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova podle tohoto nařízení na období 
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 činí 
11 258 707 816 milionů EUR v běžných 
cenách v souladu s víceletým finančním 
rámcem na období 2021 až 2027.

Aniž jsou dotčeny odstavce 5, 6 a 7, 
celková výše podpory Unie pro rozvoj 
venkova podle tohoto nařízení na období 
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 činí 
X* EUR v běžných cenách v souladu s 
víceletým finančním rámcem na období 
2021 až 2027.

__________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 356
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 59 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

(6a) V článku 59 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 2,5 
% z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER.

„5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 
2,5 % z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova může být 
vyhrazeno pro iniciativu LEADER. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 357
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 59 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

(6b) V článku 59 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 2,5 
% z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER.

„5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 
2,5 % z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova na období 2014–
2020 je vyhrazeno pro iniciativu 
LEADER.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=CS)
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Pozměňovací návrh 358
Martin Hlaváček

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 59 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

(6a) V článku 59 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 2,5 
% z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER.

„5. Nejméně 5 % a v případě Chorvatska 
2,5 % z celkového příspěvku z EZFRV na 
program rozvoje venkova může být 
vyhrazeno pro iniciativu LEADER.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Členským státům by mělo být umožněno rozhodnout, zda je třeba použít nový příspěvek pro 
iniciativu LEADER v souladu s přechodným ustanovením.

Pozměňovací návrh 359
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Článek 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Na konci hlavy VIII se doplňuje 
nový článek, který zní:
„Článek 82a
Vnitrostátní fiskální opatření
S cílem omezit negativní dopady kolísání 
příjmů se články 107, 108 a 109 SFEU 
nevztahují na vnitrostátní fiskální 
opatření, kterými se členské státy 
rozhodnou odchýlit se od obecných 
daňových pravidel a umožní, aby základ 
daně z příjmu platný pro zemědělce byl 



AM\1199800CS.docx 33/122 PE648.384v01-00

CS

vypočten na základě víceletého období, 
včetně odložení části základu daně nebo 
umožnění vyloučení částek vložených na 
vyhrazený zemědělský spořicí účet.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je předjímat použití nového regulačního opatření 
navrhovaného v článku 133 nařízení COM(2018) 392 o strategických plánech SZP a 
přijatého Výborem pro zemědělství v dubnu 2019. Jeho cílem je umožnit zemědělcům zavést 
systémy předběžného spoření, aniž by spadaly pod režim státní podpory.

Pozměňovací návrh 360
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Článek 25

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1) Článek 25 se nahrazuje tímto:
Článek 25 „Článek 25

Rezerva pro případ krizí v odvětví 
zemědělství

Rezerva pro případ krizí v odvětví 
zemědělství

Rezerva určená k poskytování dodatečné 
podpory pro odvětví zemědělství v případě 
závažných krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci či distribuci (dále 
jen „rezerva pro případ krizí v odvětví 
zemědělství“) se vytvoří tak, že se na 
začátku každého roku uplatní snížení na 
přímé platby prostřednictvím mechanismu 
finanční kázně uvedeného v článku 26.

Rezerva určená k poskytování dodatečné 
podpory pro odvětví zemědělství v případě 
závažných krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci či distribuci (dále 
jen „rezerva pro případ krizí v odvětví 
zemědělství“) se vytvoří na začátku 
každého roku v EZZF.

Celková výše rezervy je 2 800 milionů 
EUR se stejnými ročními splátkami ve výši 
400 milionů EUR (v cenách pro rok 2011) 
na období let 2014–2020 a zahrne se do 
okruhu 2 víceletého finančního rámce, jak 
je stanoven v příloze k nařízení (EU, 
Euratom) č. 1311/2013.

Celková výše rezervy je 2 800 milionů 
EUR se stejnými ročními splátkami ve výši 
400 milionů EUR (v cenách pro rok 2011) 
na období let 2014–2020 a zahrne se do 
okruhu 2 víceletého finančního rámce, jak 
je stanoven v příloze k nařízení (EU, 
Euratom) č. 1311/2013.
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Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 
milionů EUR (v cenách roku 2011) a nad 
rámec rozpočtů EZZF a EZFRV se 
zahrne do okruhu 3 víceletého finančního 
rámce, jak je stanoveno v příloze nařízení 
Rady (EU) č. [xxxx/xxxx] [víceletý 
finanční rámec].
Na začátku následujících let se bude výše 
rezervy přinejmenším rovnat počáteční 
částce přidělené v roce 2021 a bude 
upravena ročním rozpočtovým postupem 
nebo případně během roku v souvislosti s 
vývojem krizí na trhu nebo výhledů v 
současném nebo budoucím roce a se 
zohledněním dostupných příjmů EZZF 
nebo dostupných rozpětí prostředků v 
rámci podstropu EZZF.
V případě, že tyto dostupné prostředky 
nebudou dostatečné, lze uplatnit finanční 
kázeň jako poslední možnost k 
financování rezervy až do výše částky na 
rok 2021 uvedené ve třetím pododstavci.
Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. d) 
finančního nařízení se nevyčerpané 
prostředky rezervy převedou bez časového 
omezení na financování rezervy v 
následujících rozpočtových rocích.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=CS)

Odůvodnění

V souladu s postojem Evropského parlamentu k víceletému finančnímu rámci je cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu uvést ve článku o krizové rezervě, že počáteční kapitál takové rezervy 
na období 2021–2027 by měl doplňovat rozpočet na SZP a měl by být zapsán do rezervy na 
začátku programového období. Kromě toho, aby nedošlo ke ztrátě těchto peněžních 
prostředků během prvního roku, měla by se předjímat reforma fungování rezervy, aby se 
umožnil přenos nevyužitých prostředků z roku 2021 do následujících let.

Pozměňovací návrh 361
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
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Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V článku 25 se doplňuje třetí 
pododstavec, který zní:

vypouští se

„Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 
milionů EUR (v cenách roku 2011) a 
zahrne se do okruhu 3 víceletého 
finančního rámce, jak je stanoven v 
příloze nařízení Rady (EU) č. 
[xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec].
____________
* Nařízení Rady (EU) [...] ze dne [...], 
[kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027] (Úř. věst…).“; 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=CS)

Pozměňovací návrh 362
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 milionů 
EUR (v cenách roku 2011) a zahrne se do 
okruhu 3 víceletého finančního rámce, jak 
je stanoven v příloze nařízení Rady (EU) č. 
[xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec].

Pro roky 2021a 2022 činí výše rezervy 400 
milionů EUR (v cenách roku 2011) a 
zahrne se do okruhu 3 víceletého 
finančního rámce, jak je stanoven v příloze 
nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* 
[víceletý finanční rámec].

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=CS)

Pozměňovací návrh 363
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1306/2013
Čl. 25 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 činí výše rezervy 400 milionů 
EUR (v cenách roku 2011) a zahrne se do 
okruhu 3 víceletého finančního rámce, jak 
je stanoven v příloze nařízení Rady (EU) č. 
[xxxx/xxxx]* [víceletý finanční rámec].

Pro roky 2021, 2022 a 2023 činí výše 
rezervy 400 milionů EUR (v cenách roku 
2011) a zahrne se do okruhu 3 víceletého 
finančního rámce, jak je stanoven v příloze 
nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* 
[víceletý finanční rámec].

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1) V čl. 1 odst. 1 písm. b) se se bod iii) 
nahrazuje tímto:

iii) dobrovolné redistributivní platby, „iii) povinné redistributivní platby,“ 
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Pozměňovací návrh 365
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b – bod ix

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1a) V čl. 1 odst. 1 písm. b) se bod ix) 
nahrazuje tímto:

ix) dobrovolného zjednodušeného režimu „ix) povinného zjednodušeného režimu pro 
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pro malé zemědělce, malé zemědělce,“ 
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Pozměňovací návrh 366
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 11 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1b) V článku 11 se první odstavec 
nahrazuje tímto:

1. Členské státy sníží částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle hlavy III kapitoly 1 v daném 
kalendářním roce, alespoň o 5 % pro část 
podpory přesahující 150 000 EUR.

„1. Členské státy sníží částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle hlavy III kapitoly 1 v daném 
kalendářním roce, alespoň o 5 % pro část 
podpory přesahující 60 000 EUR.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Pozměňovací návrh 367
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod -1 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 11 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

(-1c) V článku 11 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Dříve, než použijí odstavec 1, mohou 
členské státy odečíst mzdy související se 
zemědělskou činností, které byly skutečně 
vyplaceny a ohlášeny zemědělcem v 
předcházejícím kalendářním roce, včetně 
daní a sociálních příspěvků na 

„2. Dříve, než použijí odstavec 1, mohou 
členské státy nejvýše pro pět pracovních 
jednotek vykázaných dotčeným 
zemědělcem odečíst mzdy související se 
zemědělskou činností, které byly skutečně 
vyplaceny a ohlášeny zemědělcem v 
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zaměstnanost, od částky přímých plateb, 
která má být poskytnuta zemědělci podle 
hlavy III kapitoly 1 v daném kalendářním 
roce. Nejsou-li k dispozici údaje o mzdách, 
které byly skutečně vyplaceny a ohlášeny 
zemědělcem v předchozím kalendářním 
roce, použijí se poslední dostupné údaje.

předcházejícím kalendářním roce, včetně 
daní a sociálních příspěvků na 
zaměstnanost, od částky přímých plateb, 
která má být poskytnuta zemědělci podle 
hlavy III kapitoly 1 v daném kalendářním 
roce. Nejsou-li k dispozici údaje o mzdách, 
které byly skutečně vyplaceny a ohlášeny 
zemědělcem v předchozím kalendářním 
roce, použijí se poslední dostupné údaje.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=fr#d1553e1319-608-1)

Pozměňovací návrh 368
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod -1 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1d) V článku 11 se zrušuje odstavec 3.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 369
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 oznámí členské státy Komisi 
rozhodnutí přijatá v souladu s tímto 
článkem a veškeré odhadované prostředky 
získané ze snížení do 1. srpna 2020.

Pro rok 2021 oznámí členské státy Komisi 
rozhodnutí přijatá v souladu s tímto 
článkem a veškeré odhadované prostředky 
získané ze snížení do 1. srpna 2020 a pro 
rok 2022 do 1. srpna 2021.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 370
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 11 – odst. 6 – pododstavec 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 oznámí členské státy Komisi 
rozhodnutí přijatá v souladu s tímto 
článkem a veškeré odhadované prostředky 
získané ze snížení do 1. srpna 2020.

Pro rok 2021 oznámí členské státy Komisi 
rozhodnutí přijatá v souladu s tímto 
článkem a veškeré odhadované prostředky 
získané ze snížení do 1. srpna 2020, pro 
rok 2022 do 1. srpna 2021 a pro rok 2023 
do 1. srpna 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. srpna 2020 mohou členské státy 
rozhodnout, že uvolní až 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu na kalendářní 
rok 2021 stanoveného v příloze II tohoto 
nařízení jako dodatečnou podporu 
financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2022. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 
2020 a stanoví se v něm zvolený procentní 
podíl.

Do 31. prosince 2020 mohou členské státy 
rozhodnout, že uvolní až 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu na kalendářní 
rok 2021 stanoveného v příloze II tohoto 
nařízení jako dodatečnou podporu 
financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2022. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020 a stanoví se v něm zvolený 
procentní podíl.
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Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Odůvodnění

Potřebný legislativní proces nemůže být dokončen do 1. srpna 2020.

Pozměňovací návrh 372
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje pododstavec, 
který zní: 
„Do 1. srpna 2021 mohou členské státy 
rozhodnout, že uvolní až 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu na 
kalendářní rok 2022 stanoveného v 
příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou 
podporu financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2023. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 
2021 a stanoví se v něm zvolený procentní 
podíl.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 1 se doplňuje 
pododstavec, který zní:
„V případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení 
(EU) .../... [přechodné nařízení] mohou 
členské státy do 31. prosince 2021 
rozhodnout, že uvolní až 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu na 
kalendářní rok 2022 stanoveného v 
příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou 
podporu financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2023. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2021 a stanoví se v něm zvolený 
procentní podíl.“;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Pozměňovací návrh 374
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. a b (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v odstavci 1 se doplňuje pododstavec, 
který zní:
„Do 1. srpna 2022 mohou členské státy 
rozhodnout, že uvolní až 15 % svého 
ročního vnitrostátního stropu na 
kalendářní rok 2023 stanoveného v 
příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou 
podporu financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2023. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
pro poskytování přímých plateb. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 
2022 a stanoví se v něm zvolený procentní 
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podíl.“
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do 1. srpna 2020 mohou členské státy, 
které nepřijmou rozhodnutí uvedené v 
odstavci 1 pro rozpočtový rok 2022, 
rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých 
plateb, nebo v případě Bulharska, 
Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, 
Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovenska, Finska a Švédska až 25 % 
částky přidělené na podporu financovanou 
v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022 
právními předpisy Unie přijatými po přijetí 
nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* 
[víceletý finanční rámec]. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
na podporu financovanou v rámci EZFRV. 
Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. 
srpna 2020 a stanoví se v něm zvolený 
procentní podíl.

„Do 31. prosince 2020 mohou členské 
státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1 pro rozpočtový rok 2022, 
rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých 
plateb, nebo v případě Bulharska, 
Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, 
Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovenska, Finska a Švédska až 25 % 
částky přidělené na podporu financovanou 
v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2022 
právními předpisy Unie přijatými po přijetí 
nařízení Rady (EU) č. [xxxx/xxxx]* 
[víceletý finanční rámec]. V důsledku toho 
již odpovídající částka nebude k dispozici 
na podporu financovanou v rámci EZFRV. 
Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2020 a stanoví se v něm zvolený 
procentní podíl.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Odůvodnění

Potřebný legislativní proces nemůže být dokončen do 1. srpna 2020.

Pozměňovací návrh 376
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Do 1. srpna 2021 mohou členské státy, 
které nepřijmou rozhodnutí uvedené v 
odstavci 1 pro rozpočtový rok 2023, 
rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých 
plateb, nebo v případě Bulharska, 
Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, 
Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovenska, Finska a Švédska až 25 % 
částky přidělené na podporu 
financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2023 právními předpisy 
Unie přijatými po přijetí nařízení Rady 
(EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční 
rámec]. V důsledku toho již odpovídající 
částka nebude k dispozici na podporu 
financovanou v rámci EZFRV. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 
2021 a stanoví se v něm zvolený procentní 
podíl.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„V případě použití čl. -1 odst. 2 nařízení 
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(EU) .../... [přechodné nařízení] mohou 
členské státy, které nepřijmou rozhodnutí 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro 
rozpočtový rok 2023, do 31. prosince 2021 
rozhodnout, že ve formě přímých plateb 
uvolní až 15 %, nebo v případě Bulharska, 
Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, 
Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovenska, Finska a Švédska až 25 % 
částky přidělené na podporu 
financovanou v rámci EZFRV v 
rozpočtovém roce 2023 právními předpisy 
Unie přijatými po přijetí nařízení Rady 
(EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční 
rámec]. V důsledku toho již odpovídající 
částka nebude k dispozici na podporu 
financovanou v rámci EZFRV. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. 
prosince 2021 a stanoví se v něm zvolený 
procentní podíl.“;

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=EN)

Pozměňovací návrh 378
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 2 – písm. b b (nové)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 14 – odst. 2 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) v odstavci 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Do 1. srpna 2022 mohou členské státy, 
které nepřijmou rozhodnutí uvedené v 
odstavci 1 pro rozpočtový rok 2024, 
rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých 
plateb, nebo v případě Bulharska, 
Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, 
Polska, Portugalska, Rumunska, 
Slovenska, Finska a Švédska až 25 % 
částky přidělené na podporu 
financovanou v rámci EZFRV v 
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rozpočtovém roce 2024 právními předpisy 
Unie přijatými po přijetí nařízení Rady 
(EU) č. [xxxx/xxxx]* [víceletý finanční 
rámec]. V důsledku toho již odpovídající 
částka nebude k dispozici na podporu 
financovanou v rámci EZFRV. Toto 
rozhodnutí se oznámí Komisi do 1. srpna 
2022 a stanoví se v něm zvolený procentní 
podíl.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 379
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 15 a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení za kalendářní rok 2021 Oznámení za kalendářní roky 2021 a 2022
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 380
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 15 a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení za kalendářní rok 2021 Oznámení za kalendářní roky 2021, 2022 a 
2023

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)
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Pozměňovací návrh 381
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 15 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí za kalendářní rok 
2021 procentní podíl ročního vnitrostátního 
stropu uvedeného v čl. 22 odst. 2, čl. 42 
odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a čl. 53 
odst. 6 do 1. srpna 2020.

Členské státy oznámí za kalendářní rok 
2022 procentní podíl ročního vnitrostátního 
stropu uvedeného v čl. 22 odst. 2, čl. 42 
odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 a čl. 53 
odst. 6 do 1. srpna 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 382
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 15 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí za kalendářní rok 
2023 procentní podíl ročního 
vnitrostátního stropu uvedeného v čl. 22 
odst. 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, čl. 51 
odst. 1 a čl. 53 odst. 6 do 1. srpna 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 383
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2021, pokud se strop 
pro členský stát stanovený Komisí podle 
odstavce 1 liší od stropu předchozího roku 
v důsledku změny částky stanovené v 
příloze II nebo v důsledku rozhodnutí 
přijatého daným členským státem v 
souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 
odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, 
čl. 51 odst. 1 nebo článkem 53, musí tento 
členský stát lineárně snížit nebo zvýšit 
hodnotu všech platebních nároků a/nebo 
snížit nebo zvýšit vnitrostátní rezervu nebo 
regionální rezervy, aby zajistil soulad s 
odstavcem 4 tohoto článku.

Pro kalendářní roky 2021 a 2022, pokud se 
strop pro členský stát stanovený Komisí 
podle odstavce 1 liší od stropu předchozího 
roku v důsledku změny částky stanovené v 
příloze II nebo v důsledku rozhodnutí 
přijatého daným členským státem v 
souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 
odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, 
čl. 51 odst. 1 nebo článkem 53, musí tento 
členský stát lineárně snížit nebo zvýšit 
hodnotu všech platebních nároků a/nebo 
snížit nebo zvýšit vnitrostátní rezervu nebo 
regionální rezervy, aby zajistil soulad s 
odstavcem 4 tohoto článku.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 384
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2021, pokud se strop 
pro členský stát stanovený Komisí podle 
odstavce 1 liší od stropu předchozího roku 
v důsledku změny částky stanovené v 
příloze II nebo v důsledku rozhodnutí 
přijatého daným členským státem v 
souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 
odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1, 
čl. 51 odst. 1 nebo článkem 53, musí tento 
členský stát lineárně snížit nebo zvýšit 
hodnotu všech platebních nároků a/nebo 
snížit nebo zvýšit vnitrostátní rezervu nebo 
regionální rezervy, aby zajistil soulad s 
odstavcem 4 tohoto článku.

Pro kalendářní roky 2021, 2022 a 2023, 
pokud se strop pro členský stát stanovený 
Komisí podle odstavce 1 liší od stropu 
předchozího roku v důsledku změny částky 
stanovené v příloze II nebo v důsledku 
rozhodnutí přijatého daným členským 
státem v souladu s odstavcem 3 tohoto 
článku, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, 
čl. 49 odst. 1, čl. 51 odst. 1 nebo článkem 
53, musí tento členský stát lineárně snížit 
nebo zvýšit hodnotu všech platebních 
nároků a/nebo snížit nebo zvýšit 
vnitrostátní rezervu nebo regionální 
rezervy, aby zajistil soulad s odstavcem 4 
tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V čl. 23 odst. 6 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: 
„Pro kalendářní rok 2022 oznámí členské 
státy uplatňující odst. 1 první pododstavec 
Komisi do 1. srpna 2021 rozhodnutí 
uvedená v odstavcích 2 a 3.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 386
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V čl. 23 odst. 6 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní: 
„Pro kalendářní rok 2023 oznámí členské 
státy uplatňující odst. 1 první pododstavec 
Komisi do 1. srpna 2022 rozhodnutí 
uvedená v odstavcích 2 a 3.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 387
Luke Ming Flanagan
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po provedení úpravy uvedené v čl. 22 odst. 
5 mohou členské státy, které využily 
odchylku podle odstavce 4 tohoto článku, 
rozhodnout, že u platebních nároků 
zemědělců ke dni 31. prosince 2019, 
jejichž hodnota je nižší než vnitrostátní 
nebo regionální jednotková hodnota pro 
rok 2020 vypočítaná v souladu s druhým 
pododstavcem tohoto odstavce, zvýší 
jednotkovou hodnotu pro rok 2020 na 
vnitrostátní nebo regionální jednotkovou 
hodnotu. Zvýšení se vypočte za těchto 
podmínek:

Po provedení úpravy uvedené v čl. 22 odst. 
5 členské státy, které využily odchylku 
podle odstavce 4 tohoto článku, zajistí, že u 
platebních nároků zemědělců ke dni 31. 
prosince 2019, jejichž hodnota je nižší než 
vnitrostátní nebo regionální jednotková 
hodnota pro rok 2020 vypočítaná v souladu 
s druhým pododstavcem tohoto odstavce, 
bude zvýšena jednotková hodnota během 
přechodného období na vnitrostátní nebo 
regionální jednotkovou hodnotu. Zvýšení 
se vypočte za těchto podmínek:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Plné sbližování plateb na hektar je vyšším cílem SZP, rozhodnutí umožnit členským státům 
rozhodnout, že platební nároky zemědělců ke dni 31. prosince 2019 nebudou plně sblíženy, 
byla jednou z výjimek z tohoto cíle stanovená v čl. 25 odst. 4 nařízení EU č. 1307/2013. 
Zastavení procesu sbližování během přechodného období by bylo v rozporu s postojem 
Parlamentu, pokud jde o dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 388
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy, které využijí odchylky 

vypouští se
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stanovené v odstavci 4, rozhodnout o 
zachování hodnoty platebních nároků 
vypočtené podle uvedeného odstavce, s 
výhradou úpravy uvedené v čl. 22 odst. 5.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 389
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 11 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy, které využijí odchylky 
stanovené v odstavci 4, rozhodnout o 
zachování hodnoty platebních nároků 
vypočtené podle uvedeného odstavce, s 
výhradou úpravy uvedené v čl. 22 odst. 5.

vypouští se

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Plné sbližování plateb na hektar je vyšším cílem SZP, rozhodnutí umožnit členským státům 
rozhodnout, že platební nároky zemědělců ke dni 31. prosince 2019 nebudou plně sblíženy, 
byla jednou z výjimek z tohoto cíle stanovená v čl. 25 odst. 4 nařízení EU č. 1307/2013. 
Zastavení procesu sbližování během přechodného období by bylo v rozporu s postojem 
Parlamentu, pokud jde o dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 390
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou 
členské státy rozhodnout o dalším 
vnitřním sbližování uplatněním odstavce 
11 na příslušný rok.

12. Pro celé období uplatňování tohoto 
nařízení členské státy musí uplatnit další 
vnitřní sbližování uplatněním odstavce 11 
na příslušný rok.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=cs)

Pozměňovací návrh 391
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou 
členské státy rozhodnout o dalším vnitřním 
sbližování uplatněním odstavce 11 na 
příslušný rok.

12. Pro kalendářní roky 2021 a 2022 
mohou členské státy rozhodnout o dalším 
vnitřním sbližování uplatněním odstavce 
11 na příslušný rok.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 392
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou 
členské státy rozhodnout o dalším vnitřním 
sbližování uplatněním odstavce 11 na 
příslušný rok.

12. Pro kalendářní roky 2021, 2022 a 
2023 mohou členské státy rozhodnout o 
dalším vnitřním sbližování uplatněním 
odstavce 11 na příslušný rok.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 393
Luke Ming Flanagan

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 25 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pro kalendářní rok 2021 mohou 
členské státy rozhodnout o dalším vnitřním 
sbližování uplatněním odstavce 11 na 
příslušný rok.

12. Během přechodného období 
členské státy rozhodnou o dalším vnitřním 
sbližování uplatněním odstavce 11 na 
příslušné roky.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Plné sbližování plateb na hektar je vyšším cílem SZP, rozhodnutí umožnit členským státům 
rozhodnout, že platební nároky zemědělců ke dni 31. prosince 2019 nebudou plně sblíženy, 
byla jednou z výjimek z tohoto cíle stanovená v čl. 25 odst. 4 nařízení EU č. 1307/2013. 
Zastavení procesu sbližování během přechodného období by bylo v rozporu s postojem 
Parlamentu, pokud jde o dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 394
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2022 oznámí členské 
státy svá rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 
12 do 1. srpna 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
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20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 395
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 29 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro kalendářní rok 2023 oznámí členské 
státy svá rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 
12 do 1. srpna 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 396
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 30 – odst. 8 – pododstavec 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro přidělení z rezervy v roce 2021 se 
rezerva, která má být v souladu s druhým 
pododstavcem vyloučena, upraví v souladu 
s čl. 22 odst. 5 druhým pododstavcem. Pro 
přidělení z rezervy v roce 2021 se 
nepoužije třetí pododstavec tohoto 
odstavce.

Pro přidělení z rezervy v letech 2021 a 
2022 se rezerva, která má být v souladu s 
druhým pododstavcem vyloučena, upraví v 
souladu s čl. 22 odst. 5 druhým 
pododstavcem. Pro přidělení z rezervy v 
letech 2021 a 2022 se nepoužije třetí 
pododstavec tohoto odstavce.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 397
Ivan David
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 30 – odst. 8 – pododstavec 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro přidělení z rezervy v roce 2021 se 
rezerva, která má být v souladu s druhým 
pododstavcem vyloučena, upraví v souladu 
s čl. 22 odst. 5 druhým pododstavcem. Pro 
přidělení z rezervy v roce 2021 se 
nepoužije třetí pododstavec tohoto 
odstavce.

Pro přidělení z rezervy v letech 2021, 2022 
a 2023 se rezerva, která má být v souladu s 
druhým pododstavcem vyloučena, upraví v 
souladu s čl. 22 odst. 5 druhým 
pododstavcem. Pro přidělení z rezervy v 
letech 2021, 2022 a 2023 se nepoužije třetí 
pododstavec tohoto odstavce.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(10a) V článku 37 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Členské státy, které používají režim 
jednotné platby na plochu v souladu s 
článkem 36, mohou rozhodnout, že v 
období 2015 až 2020 poskytnou 
přechodnou vnitrostátní podporu.

„1. Členské státy, které používají režim 
jednotné platby na plochu v souladu s 
článkem 36, mohou rozhodnout, že v 
období 2015 až 2021 poskytnou 
přechodnou vnitrostátní podporu. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Přechodná ustanovení by měla umožnit pokračovat v uplatňování stávající přechodné 
vnitrostátní podpory uvedené v článku 37 nařízení (EU) č. 1307/2013.
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Pozměňovací návrh 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy, které v roce 2020 poskytují 
přechodnou vnitrostátní podporu, ji 
mohou poskytovat dále během 
přechodného období podle článku -1 
nařízení (EU) …/… [přechodné nařízení] 
a mohou tyto přechodnou vnitrostátní 
podporu poskytovat dále i po vstupu 
nového nařízení o SZP v platnost. Členské 
státy mohou měnit výši přídělů finančních 
prostředků pro jednotlivá odvětví, měnit 
odvětví či upravovat podmínky pro 
poskytování individuální podpory.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 400
Ivan David

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy, které v roce 2020 poskytují 
přechodnou vnitrostátní podporu, ji 
mohou poskytovat dále až do skončení 
přechodného období podle článku -1 
nařízení (EU) …/… [přechodné nařízení].
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Členské státy mohou měnit výši přídělů 
finančních prostředků pro jednotlivá 
odvětví, měnit odvětví či upravovat 
podmínky pro poskytování individuální 
podpory.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy, které v roce 2020 poskytují 
přechodnou vnitrostátní podporu, ji 
mohou poskytovat dále během 
přechodného období podle článku -1 
nařízení (EU) …/… [přechodné nařízení]. 
Členské státy mohou měnit výši přídělů 
finančních prostředků pro jednotlivá 
odvětví, měnit odvětví či upravovat 
podmínky pro poskytování individuální 
podpory.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 402
Carmen Avram

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy, které v roce 2020 poskytují 
přechodnou vnitrostátní podporu, ji 
mohou poskytovat dále až do skončení 
přechodného období podle článku -1 
nařízení a mohou tuto přechodnou 
vnitrostátní podporu poskytovat dále i po 
skončení přechodného období, tj. po 
vstupu nového nařízení o SZP v platnost.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 4 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) V čl. 37 odst. 4 se doplňuje nová 
odrážka, která zní:
– 50 % v roce 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Přechodná ustanovení by měla umožnit pokračovat v uplatňování stávající přechodné 
vnitrostátní podpory uvedené v článku 37 nařízení (EU) č. 1307/2013.

Pozměňovací návrh 404
Daniel Buda
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 4 – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b)  V čl. 37 odst. 4 se doplňuje nová 
odrážka, která zní:
– 50 % v roce 2021.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 405
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 10 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 37 – odst. 4 – odrážka 6 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10c) V čl. 37 odst. 4 se doplňuje nová 
odrážka, která zní:
– 50 % v roce 2022 v případě 
potřeby.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 406
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 41 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

(11 a) V článku 41 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:
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4. Redistributivní platbu vypočítají 
každoročně členské státy tak, že hodnotu, 
kterou stanoví příslušný členský stát a 
která nepřesáhne 65 % průměrné 
vnitrostátní nebo regionální platby na 
hektar, vynásobí počtem platebních nároků 
uplatněných zemědělcem v souladu s čl. 33 
odst. 1 nebo počtem způsobilých hektarů, 
které zemědělec ohlásil v souladu s čl. 36 
odst. 2. Počet těchto platebních nároků 
nebo hektarů nesmí přesáhnout maximum 
stanovené členskými státy, které nesmí být 
vyšší než 30 hektarů, nebo průměrnou 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VIII, pokud v dotyčném členském 
státě tato průměrná velikost přesahuje 30 
hektarů.

„4. Redistributivní platbu vypočítají 
každoročně členské státy tak, že hodnotu, 
kterou stanoví příslušný členský stát, 
vynásobí počtem platebních nároků 
uplatněných zemědělcem v souladu s čl. 33 
odst. 1 nebo počtem způsobilých hektarů, 
které zemědělec ohlásil v souladu s čl. 36 
odst. 2. Počet těchto platebních nároků 
nebo hektarů nesmí přesáhnout maximum 
stanovené členskými státy, které nesmí být 
vyšší než 30 hektarů, nebo průměrnou 
velikost zemědělských podniků podle 
přílohy VIII, pokud v dotyčném členském 
státě tato průměrná velikost přesahuje 30 
hektarů.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 407
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 11 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 42 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(11b) V článku 42 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Členské státy mohou ke dni uvedenému 
v čl. 41 odst. 1 rozhodnout, že na 
financování redistributivní platby použijí 
až 30 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II. Do uvedeného 
dne toto rozhodnutí oznámí Komisi.

„1. Členské státy mohou ke dni uvedenému 
v čl. 41 odst. 1 rozhodnout, že na 
financování redistributivní platby použijí 
alespoň 30 % ročního vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II. Do uvedeného 
dne toto rozhodnutí oznámí Komisi.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)
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Pozměňovací návrh 408
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

(12a) v čl. 43 odst. 2 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) diverzifikace plodin; „a) střídání plodin;“
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 409
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 43 – odst. 2 – písm. c

Původní znění Pozměňovací návrh

(12b) v čl. 43 odst. 2 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) vyhrazení plochy využívané v 
ekologickém zájmu v rámci zemědělských 
ploch.

„c) vyhrazení agroekologické 
infrastruktury v rámci zemědělských 
ploch.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 43 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V článku 43 se doplňuje odstavec, 
který zní:
„3a. Členské státy mohou poskytnout 
intervence na podporu zemědělců při 
přijímání postupů, které zahrnují 
významné snížení emisí skleníkových 
plynů. Z těchto postupů musí být digitální 
zemědělský systém (precision farming) 
považován za vhodný postup hospodaření 
za účelem rovnocennosti opatření, která 
budou stanovena pro 
podmíněnost/ekologizaci, nebo za 
praktičtější postup, než rovnocenné 
postupy stanovené pro „ekologizaci“. V 
tomto případě by zemědělcům, kteří tento 
postup přijmou, měla být poskytnuta 
dodatečná platba.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=cs)

Odůvodnění

Zemědělci, kteří mají nárok na platbu v rámci základního platebního režimu nebo režimu 
jednotné platby na plochu, což s sebou nese významné snížení emisí skleníkových plynů, k 
dosažení uhlíkové neutrality nebo čistého pohlcování uhlíku, by měli mít možnost stát se 
příjemci dodatečné platby. Za tímto účelem by bylo nezbytné vypracovat seznam postupů 
zahrnujících takové snížení, včetně systému precision farming, který by měl být uznán za 
vhodný postup hospodaření.

Pozměňovací návrh 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 43 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V článku 43 se doplňuje odstavec, 
který zní:
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„3a. Členské státy mohou připravit 
intervence na podporu zemědělců při 
přijímání postupů, které znamenají 
významné snížení emisí skleníkových 
plynů. Systém digitálního zemědělství 
(precision farming) nejen splňuje 
požadavek rovnocennosti, pokud jde o 
činnosti, které budou stanoveny v 
souvislosti s podmíněností/ekologizací, ale 
je považován za nejúčinnější postup pro 
dosažení a překročení cílů. Na základě 
této zásady je poskytována dodatečná 
platba těm příjemcům, kteří tento postup 
přijmou.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=cs)

Odůvodnění

Systém precision farming by měl být uznáván jako vhodný postup hospodaření za účelem 
rovnocennosti opatření, která budou stanovena pro podmíněnost/ekologizaci, nebo jako 
praktičtější postup, než rovnocenné postupy stanovené pro „ekologizaci“. V tomto případě by 
zemědělcům, kteří tento postup přijmou, měla být poskytnuta dodatečná platba.

Pozměňovací návrh 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 43 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V článku 43 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„4a. Režimy, jejichž záměrem je dosažení 
uhlíkové neutrality a které jsou tvořeny 
zemědělskými postupy uvedenými v 
příloze IXa jsou rovnocenné postupům 
uvedeným v odstavci 2.
Při vytváření těchto systémů mohou 
členské státy použít další rovnocenné 
postupy, které posoudí a schválí Komise.
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Úroveň platby se liší podle úrovně ambicí 
jednotlivých postupů na základě 
nediskriminačních kritérií s cílem vytvořit 
účinnou pobídku k účasti.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Boj proti změně klimatu vyžaduje ochranná opatření k dosažení závazků Unie vyplývajících ze 
Zelené dohody a v zájmu vytvoření podmínek k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů na 
cestě k uhlíkové neutralitě. Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je proto učinit současná 
ustanovení týkající se „ekologizace“ ambicióznější a zlepšit způsob, jakým zemědělci 
hospodaří s půdou a přírodními zdroji EU a jak je využívají, protože zemědělské a lesní 
hospodářství, jež společně zahrnují více než 80 % půdy EU, mohou v tomto procesu sehrát 
klíčovou úlohu, protože jsou jedinými odvětvími, která jsou schopna absorbovat CO2, a jsou 
zdrojem tolik potřebných propadů uhlíku.

Pozměňovací návrh 413
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Článek 44

Původní znění Pozměňovací návrh

(12c) Článek 44 se nahrazuje tímto:
Střídání plodin „Střídání plodin

[…] Pokud orná půda zemědělce pokrývá více 
než 10 hektarů a po významnou část roku 
nebo po významnou část vegetačního 
cyklu není zcela oseta plodinami 
pěstovanými ve vodě, musí na ní docházet 
ke střídání plodin s minimálně 4 
plodinami za 7 let pozemku, z čehož 
minimálně jedna je bílkovinná plodina, s 
výjimkou dočasných travních porostů a 
stálých kultur.“  

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)
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Pozměňovací návrh 414
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(12d) V čl. 46 odst. 1 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

1. Pokud orná půda zemědělského podniku 
pokrývá více než 15 hektarů, zemědělci 
zajistí, aby od 1. ledna 2015 plocha 
odpovídající alespoň 5 % orné půdy 
zemědělského podniku, kterou zemědělec 
ohlásil v souladu s čl. 72 odst. 1 prvním 
pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 
1306/2013, a pokud je členský stát 
považuje za plochy využívané v 
ekologickém zájmu v souladu s odstavcem 
2 tohoto článku, včetně ploch uvedených v 
uvedeném odstavci písm. c), d), g) a h), 
byla plochou využívanou v ekologickém 
zájmu.

„1. Pokud orná půda zemědělského 
podniku pokrývá více než 15 hektarů, 
zemědělci zajistí, aby od 1. ledna 2015 
plocha odpovídající alespoň 5 % orné půdy 
zemědělského podniku, kterou zemědělec 
ohlásil v souladu s čl. 72 odst. 1 prvním 
pododstavcem písm. a) nařízení (EU) č. 
1306/2013, a pokud je členský stát 
považuje za agroekologickou 
infrastrukturu v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku, včetně ploch uvedených v 
uvedeném odstavci písm. c), d), g) a h), 
byla agroekologickou infrastrukturou.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 415
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(12e) V čl. 46 odst. 2 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

2. Do 1. srpna 2014 členské státy 
rozhodnou, že za plochy využívané v 

„2. Do 1. října 2020 členské státy 
rozhodnou, že za agroekologickou 
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ekologickém zájmu se má považovat jedna 
nebo více z těchto ploch:

infrastrukturu se má považovat jedna nebo 
více z těchto ploch:

a) půda ponechaná ladem; a) půda ponechaná ladem;

b) terasy; b) půda ponechaná ladem pro medonosné 
rostliny;

c) krajinné prvky, včetně takových prvků 
přilehlých k orné půdě zemědělského 
podniku, které mohou odchylně od čl. 43 
odst. 1 tohoto nařízení zahrnovat krajinné 
prvky, které nejsou zahrnuty v ploše, na 
kterou lze poskytnout podporu podle čl. 76 
odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 
1306/2013;

c) skupiny stromů, křoví;

d) ochranné pásy, včetně ochranných 
pásů pokrytých trvalými travními porosty, 
pokud se liší od přilehlé zemědělské 
plochy, na niž lze poskytnout podporu;

d) rybníky;

e) hektary zemědělsko-lesnické plochy, na 
které se poskytuje nebo poskytla podpora 
podle článku 44 nařízení (ES) č. 
1698/2005 nebo článku 23 nařízení (EU) 
č. 1305/2013;

e) zalesněné plochy;

f) pásy půdy, na jejichž hektary lze 
poskytnout podporu, ležící na okraji lesa;

f) solitérní stromy;

g) plochy s rychle rostoucími dřevinami 
pěstovanými ve výmladkových plantážích 
bez použití minerálních hnojiv nebo 
přípravků na ochranu rostlin;

g) živé ploty nebo zalesněné pásy;

h) zalesněné plochy uvedené v čl. 32 odst. 
2 písm. b) bodu ii) tohoto nařízení;

h) stromy ve stromořadí;

i) plochy s meziplodinami nebo zeleným 
porostem vzniklým v důsledku zasetí a 
vyklíčení osiv, které podléhají použití 
váhových koeficientů podle odstavce 3 
tohoto článku;

i) příkopy;

j) plochy s plodinami, které vážou dusík; j) tradiční kamenné zdi.
Agroekologická infrastruktura je 
umístěna na orné půdě zemědělského 
podniku. Nesmí se na ni používat 
produkty na ochranu rostlin ani hnojiva.“

k) plochy s ozdobnicí čínskou;
l) plochy s mužákem prorostlým;
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m) půda ležící ladem pro medonosné 
rostliny (druhy s vysokým obsahem pylu a 
nektaru).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 416
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

(12f) V článku 46 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. S cílem zjednodušit správu a zohlednit 
vlastnosti jednotlivých druhů ploch 
využívaných v ekologickém zájmu 
uvedených v prvním pododstavci odstavce 
2 a usnadnit jejich měření mohou členské 
státy při výpočtu celkového počtu hektarů, 
které v zemědělském podniku představují 
plochu využívanou v ekologickém zájmu, 
použít přepočítací nebo váhové koeficienty 
uvedené v příloze X. Pokud členský stát 
rozhodne, že za plochu využívanou v 
ekologickém zájmu považuje plochu 
uvedenou v odst. 2 prvním pododstavci 
písm. i) nebo jakoukoli jinou plochu, na 
niž se použije váhový koeficient nižší než 
1, je použití váhových koeficientů 
stanovených v příloze X povinné.

„3. S cílem zjednodušit správu a zohlednit 
vlastnosti jednotlivých druhů 
agroekologické infrastruktury uvedených 
v prvním pododstavci odstavce 2 a 
usnadnit jejich měření mohou členské státy 
při výpočtu celkového počtu hektarů, které 
v zemědělském podniku představují 
agroekologickou infrastrukturu, použít 
přepočítací nebo váhové koeficienty 
uvedené v příloze X.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 417
Manuel Bompard
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12g) V článku 46 se zrušuje odstavec 4.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 418
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12 h) V článku 46 se zrušuje odstavec 5.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 419
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 8

Původní znění Pozměňovací návrh

(12i) V článku 46 se odstavec 8 
nahrazuje tímto:

8.  Členské státy oznámí Komisi 
rozhodnutí uvedená v odstavci 2 do 1. 
srpna 2014 a jakákoli rozhodnutí uvedená 
v odstavcích 3, 5, 6 nebo 7 do 1. srpna 
roku předcházejícího jejich uplatňování.

„8. Členské státy oznámí Komisi 
rozhodnutí uvedená v odstavci 2 do 1. 
října 2020 a jakákoli rozhodnutí uvedená v 
odstavcích 3, 6 nebo 7 do 1. října roku 
předcházejícího jejich uplatňování.“ 
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 420
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 46 – odst. 9

Původní znění Pozměňovací návrh

(12j) V článku 46 se odstavec 9 
nahrazuje tímto:

9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 70, pokud jde o:

„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 70, pokud jde o:

a) stanovení dalších kritérií umožňujících, 
aby druhy ploch podle odstavce 2 tohoto 
článku byly považovány za plochy 
využívané v ekologickém zájmu;

a) stanovení pravidel pro provádění podle 
odstavce 6, včetně minimálních 
požadavků na daná provádění;

b) doplnění jiných druhů ploch, než jsou 
plochy uvedené v odstavci 2, které lze vzít 
v úvahu za účelem dodržení procentního 
podílu uvedeného v odstavci 1;

b) stanovení rámce, v jehož mezích 
členské státy mají určit kritéria, která mají 
zemědělské podniky splňovat, aby je bylo 
možné pro účely odstavce 6 považovat za 
podniky nacházející se v těsné blízkosti;

c) úpravu přílohy X s cílem stanovit 
přepočítací a váhové koeficienty uvedené 
v odstavci 3 a zohlednit kritéria nebo 
druhy ploch, které určí Komise podle 
písmen a) a b) tohoto odstavce;

c) stanovení metod určování procentního 
podílu celkové plochy půdy pokryté lesem 
a poměru lesní a zemědělské půdy 
uvedených v odstavci 7. “

d) stanovení pravidel pro provádění podle 
odstavců 5 a 6, včetně minimálních 
požadavků na daná provádění;
e) stanovení rámce, v jehož mezích 
členské státy mají určit kritéria, která mají 
zemědělské podniky splňovat, aby je bylo 
možné pro účely odstavce 6 považovat za 
podniky nacházející se v těsné blízkosti;
f) stanovení metod určování procentního 
podílu celkové plochy půdy pokryté lesem 
a poměru lesní a zemědělské půdy 
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uvedených v odstavci 7.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 47 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(12b) V článku 47 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Na financování platby uvedené v této 
kapitole použijí členské státy 30 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II.

„1. Na financování platby pro zemědělské 
postupy prospěšné pro klima a životní 
prostředí použijí členské státy 30 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II, a mohou použít až další 3 % 
tohoto stropu k financování platby za 
postupy, jejichž záměrem je dosažení 
uhlíkové neutrality uvedené v čl. 43 odst. 
4a.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Boj proti změně klimatu vyžaduje ochranná opatření k dosažení závazků Unie vyplývajících ze 
Zelené dohody a v zájmu vytvoření podmínek k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů na 
cestě k uhlíkové neutralitě. Záměrem tohoto pozměňovacího návrhu je proto učinit současná 
ustanovení týkající se „ekologizace“ ambicióznější a zlepšit způsob, jakým zemědělci 
hospodaří s půdou a přírodními zdroji EU a jak je využívají, protože zemědělské a lesní 
hospodářství, jež společně zahrnují více než 80 % půdy EU, mohou v tomto procesu sehrát 
klíčovou úlohu, protože jsou jedinými odvětvími, která jsou schopna absorbovat CO2, a jsou 
zdrojem tolik potřebných propadů uhlíku.

Pozměňovací návrh 422
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Bulharsko: 649,45 EUR, – Bulharsko: X* EUR,

________________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 423
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Řecko: 234,18 EUR, – Řecko: X* EUR,

________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 424
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
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Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Španělsko: 362,15 EUR, – Španělsko: X* EUR,

______________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 425
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Portugalsko: 228,00 EUR. – Portugalsko: X* EUR.

___________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 426
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Bulharsko: 624,11 EUR, – Bulharsko: X* EUR,

___________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 427
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Řecko: 225,04 EUR, – Řecko: X* EUR,

_____________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 428
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Španělsko: 348,03 EUR, – Španělsko: X* EUR,

_______________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 429
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 58 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Portugalsko: 219,09 EUR. – Portugalsko: X* EUR.

_________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 430
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Čl. 61 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

(13a) V článku 61 se odstavec 1 
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nahrazuje tímto:
1. Členské státy mohou zavést režim pro 
malé zemědělce v souladu s podmínkami 
stanovenými v této hlavě (dále jen „režim 
pro malé zemědělce“). Pro účast v režimu 
pro malé zemědělce se mohou rozhodnout 
zemědělci, kteří jsou v roce 2015 držiteli 
vlastních nebo pronajatých platebních 
nároků, nebo, v členských státech 
uplatňujících článek 36, kteří podají žádost 
v rámci režimu jednotné platby na plochu a 
splňují minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1.

„1. Členské státy musí zavést režim pro 
malé zemědělce v souladu s podmínkami 
stanovenými v této hlavě (dále jen „režim 
pro malé zemědělce“). Pro účast v režimu 
pro malé zemědělce se mohou rozhodnout 
zemědělci, kteří jsou v roce 2015 držiteli 
vlastních nebo pronajatých platebních 
nároků, nebo, v členských státech 
uplatňujících článek 36, kteří podají žádost 
v rámci režimu jednotné platby na plochu a 
splňují minimální požadavky stanovené v 
čl. 10 odst. 1.“ 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 431
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – bod 13 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Článek 63

Původní znění Pozměňovací návrh

(13b) Článek 63 se nahrazuje tímto:
Článek 63 „Článek 63

Výše platby Výše platby

1. Členské státy stanoví výši roční platby 
pro každého zemědělce účastnícího se 
režimu pro malé zemědělce na úrovni 
jedné z těchto částek:

Členské státy stanoví výši roční platby pro 
každého zemědělce účastnícího se režimu 
pro malé zemědělce na úrovni nejméně 
500 EUR a nejvýše 5 000 EUR.“ 

a) částka nepřesahující 25 % vnitrostátní 
průměrné platby na jednoho příjemce, 
kterou určí členské státy na základě 
vnitrostátního stropu stanoveného v 
příloze II pro kalendářní rok 2019 a počtu 
zemědělců, kteří v roce 2015 ohlásili 
způsobilé hektary v souladu s čl. 33 odst. 1 
nebo čl. 36 odst. 2 v roce 2015;
b) částka odpovídající vnitrostátní 
průměrné platbě na jeden hektar 



AM\1199800CS.docx 75/122 PE648.384v01-00

CS

vynásobená částkou odpovídající počtu 
hektarů, ale nepřevyšující pět, kterou 
stanoví členské státy. Vnitrostátní 
průměrnou platbu na hektar určí členské 
státy na základě vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze II pro kalendářní 
rok 2019 a počtu způsobilých hektarů 
ohlášených v souladu s čl. 33 odst. 1 nebo 
čl. 36 odst. 2 v roce 2015.
Částky uvedené v prvním pododstavci 
písm. a) nebo b) nesmí být nižší než 500 
EUR a nesmí být vyšší než 1 250 EUR.
Pokud v důsledku uplatňování prvního 
pododstavce písm. a) a b) je částka nižší 
než 500 EUR nebo vyšší než 1 250 EUR, 
zaokrouhlí se tato částka nahoru, nebo 
dolů tak, aby bylo dosaženo minimální 
nebo maximální částky.
2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že zúčastněným 
zemědělcům poskytnou:
a) částku ve výši celkové hodnoty přímých 
plateb, jež mají být zemědělci přiznány 
podle hlav III a IV každoročně, nebo
b) částku ve výši celkové hodnoty přímých 
plateb, jež mají být zemědělci přiznány 
podle hlav III a IV v roce 2015, kterou 
může členský stát v následujících letech 
upravit v zájmu přiměřeného zohlednění 
změn vnitrostátního stropu podle přílohy 
II.
Částka uvedená v prvním pododstavci 
písm. a) nebo b) nesmí přesáhnout částku 
stanovenou uvedeným členským státem v 
rozmezí 500 a 1 250 EUR.
Pokud v důsledku uplatňování prvního 
pododstavce písm. a) nebo b) je částka 
nižší než 500 EUR, může dotčený členský 
stát rozhodnout o zaokrouhlení této částky 
na 500 EUR.
3. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou být 
na Kypru, v Chorvatsku, na Maltě a ve 
Slovinsku částky uvedené ve zmíněných 
odstavcích stanoveny v nižší hodnotě než 
500 EUR, ale nejméně ve výši 200 EUR, 
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nebo, v případě Malty, nejméně ve výši 50 
EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Pozměňovací návrh 432
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 11 098 000 EUR pro Řecko; a) X* EUR pro Řecko;

______________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 433
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 576 000 EUR pro Francii; b) X* EUR pro Francii;

_____________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 434
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 35 991 000 EUR pro Itálii. c) X* EUR pro Itálii.

___________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 435
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 10 666 000 EUR pro Řecko; a) X* EUR pro Řecko;

_____________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)
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Pozměňovací návrh 436
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 554 000 EUR pro Francii; b) X* EUR pro Francii;

________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 437
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 34 590 000 EUR pro Itálii. c) X* EUR pro Itálii.

____________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 438
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2020 činí finanční částka 
poskytovaná Unií na podporu organizací 
producentů uvedenou v odstavci 1 pro 
Německo 2 277 000 EUR.

Pro rok 2020 činí finanční částka 
poskytovaná Unií na podporu organizací 
producentů uvedenou v odstavci 1 pro 
Německo X* EUR.

__________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh 439
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok 2021 činí finanční částka 
poskytovaná Unií na podporu organizací 
producentů uvedenou v odstavci 1 pro 
Německo 2 188 000 EUR.

Pro rok 2021 činí finanční částka 
poskytovaná Unií na podporu organizací 
producentů uvedenou v odstavci 1 pro 
Německo X* EUR.

_________________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)
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Pozměňovací návrh 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 68 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.

„1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2024.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Odůvodnění

Tato možnost představuje důležité opatření, které zaručuje více času na využívání práv na 
výsadbu ve vlastnictví vinařství, která mají v úmyslu posílit a racionalizovat svůj viniční 
potenciál.

Pozměňovací návrh 441
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 1
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Původní znění Pozměňovací návrh

(2a) V článku 68 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1.  Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.

„1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2027. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Odůvodnění

Možnost převést práva na výsadbu na povolení by měla být prodloužena s cílem zachovat 
stávající potenciál vinařství a zajistit jeho plné využívání.

Pozměňovací návrh 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 68 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 

„1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
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převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.

převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2027.“ 

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Odůvodnění

Navrhuje se rozšířit možnost změnit práva na výsadbu na povolení, aby se chránil současný 
vinařský potenciál a zajistilo se jeho plné využití.

Pozměňovací návrh 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 68 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.

„1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly. K 
takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2027.“ 

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit členským státům velkou flexibilitu při správě 
práv na výsadbu vinic udělených před 31. prosincem 2015, která jsou stále platná. Tato 
možnost představuje důležité přechodné opatření, které zaručuje více času na využívání práv 
na výsadbu ve vlastnictví vinařství, která mají v úmyslu posílit a racionalizovat svůj viniční 
potenciál.

Pozměňovací návrh 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 68 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti 
práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. 
Pokud nejsou tato povolení využita, jejich 
platnost skončí nejpozději 31. prosince 
2018, nebo, jestliže členské státy přijmou 
rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023.

„2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
prosince 2027.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Odůvodnění

Tato možnost představuje důležité opatření, které zaručuje více času na využívání práv na 
výsadbu ve vlastnictví vinařství, která mají v úmyslu posílit a racionalizovat svůj viniční 
potenciál.

Pozměňovací návrh 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
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Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2b) V článku 68 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti 
práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. 
Pokud nejsou tato povolení využita, jejich 
platnost skončí nejpozději 31. prosince 
2018, nebo, jestliže členské státy přijmou 
rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023.

„2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
prosince 2030.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Odůvodnění

Navrhuje se rozšířit možnost změnit práva na výsadbu na povolení, aby se chránil současný 
vinařský potenciál a zajistilo se jeho plné využití.

Pozměňovací návrh 446
Nicola Procaccini

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

(2b) V článku 68 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2.  Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 

„2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
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prosince 2023. prosince 2030. “
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Odůvodnění

Možnost převést práva na výsadbu na povolení by měla být prodloužena s cílem zachovat 
stávající potenciál vinařství a zajistit jeho plné využívání.

Pozměňovací návrh 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 68 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2b) V článku 68 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti 
práv na výsadbu uvedených v odstavci 1. 
Pokud nejsou tato povolení využita, jejich 
platnost skončí nejpozději 31. prosince 
2018, nebo, jestliže členské státy přijmou 
rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023.

„2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
prosince 2030.“ 

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit členským státům velkou flexibilitu při správě 
práv na výsadbu vinic udělených před 31. prosincem 2015, která jsou stále platná. Tato 
možnost představuje důležité přechodné opatření, které zaručuje více času na využívání práv 
na výsadbu ve vlastnictví vinařství, která mají v úmyslu posílit a racionalizovat svůj viniční 
potenciál.
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Pozměňovací návrh 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 154 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) V článku 154 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„2a. Členské státy mohou uznat za 
organizaci producentů skupinu 
producentů uvedenou v článku 3 a v 
článku 45 nařízení (EU) č. 1151/2012. V 
takových případech se „hospodářským 
prostorem“ rozumí zeměpisná oblast 
stanovená ve specifikaci výrobku.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je výslovně poskytnout skupinám výrobců produktů 
chráněných zeměpisným označením možnost, aby je členské státy uznaly za organizace 
producentů, jestliže splní všechny podmínky stanovené v článku 152 nařízení 1038/2013 s 
ohledem na cíle sbližování, které sledují.

Pozměňovací návrh 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 167 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) V hlavě II kapitole III oddíle 4 se 
doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 167a
Pravidla pro uvádění na trh za účelem 
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zlepšení a stabilizace fungování 
společného trhu v odvětví olivového oleje
1. V zájmu zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu v odvětví 
olivového oleje mohou producentské 
členské státy stanovit pravidla pro uvádění 
na trh s cílem regulovat nabídku. Tato 
pravidla musí být úměrná sledovanému 
cíli a nesmějí:
a) se týkat transakcí provedených po 
prvním uvedení daného produktu na trh;
b) umožnit určování cen, a to ani 
orientačních nebo doporučených;
c) vést k tomu, že nebude k dispozici 
nadměrný podíl sklizně, který by jinak k 
dispozici byl.
2. Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou 
hospodářským subjektům dána na vědomí 
prostřednictvím zveřejnění jejich plného 
znění v úředním tisku dotčeného 
členského státu.
3. Členské státy informují Komisi o všech 
rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Odůvodnění

Vložení nového článku s cílem umožnit použití obdobného mechanismu jako v článku 167 
nařízení (EU) 1308/2013, jaký platí pro odvětví vína, i pro odvětví olivového oleje, což by 
umožnilo zohlednit specifické potřeby tohoto odvětví, které je třeba naplnit zlepšením jeho 
schopnosti samoregulace.

Pozměňovací návrh 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 211 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 211 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Odchylně od odstavce 1 a za 
účelem snížení účinků kolísavosti příjmů 
motivováním zemědělců k vytváření úspor 
v letech prosperity, aby se vyrovnali s 
krizovými roky, se články 107, 108 a 109 
SFEU nevztahují na vnitrostátní fiskální 
opatření, kterými se členské státy 
rozhodnou odchýlit se od obecných 
daňových pravidel a umožní, aby základ 
daně z příjmu platný pro zemědělce byl 
vypočten na základě víceletého období, 
jakož i to, aby byla část základu daně 
přenesena pomocí jejího odložení nebo 
aby z něj byly vyloučeny částky uložené na 
účelový zemědělský spořicí účet. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=CS)

Odůvodnění

S cílem pomoci zemědělcům čelit kolísavosti příjmu mohou členské státy přizpůsobit svá 
vnitrostátní fiskální opatření způsobem, který umožní výpočet na základě víceletého období 
nebo dočasné vyloučení částek uložených na účelových zemědělských spořicích účtech. Tato 
opatření by měla být vyjmuta z působnosti pravidel státní podpory.

Pozměňovací návrh 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VIII – část I – bod D – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V příloze VIII části I bodu D odst. 
7 se vkládá nový odstavec, který zní:
„Odchylně od odstavců 1 a 3 mohou 
členské státy ve vymezených a řádně 
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odůvodněných případech a za přítomnosti 
homogenních výrobních a 
environmentálních charakteristik povolit, 
aby se operace uvedené v oddílu B a C 
prováděly ve vinařské oblasti sousedící s 
oblastí, ve které byly sklizeny použité 
čerstvé hrozny.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Pozměňovací návrh 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VIII – část I – bod D – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V příloze VIII části I bodu D odst. 
7 se vkládá nový odstavec, který zní:
„V příslušných vinařských oblastech v 
příhraniční zóně dvou vinařských oblastí 
a za přítomnosti homogenních výrobních 
a environmentálních charakteristik 
mohou členské státy odchylně od bodů 1 a 
3 povolit, aby se operace uvedené v oddílu 
B a C prováděly ve vinařské oblasti 
sousedící s oblastí, ve které byly sklizeny 
použité čerstvé hrozny.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN)

Pozměňovací návrh 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Článek 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Vkládá se nový článek, který zní:
„Čl. 22a – Mezioborové dohody
1. Odchylně od článků 164 a 165 nařízení 
(EU) č. 1308/2013 může v případě 
mezioborové organizace uznané podle 
článku 157 nařízení (EU) č. 1308/2013, 
která provozuje činnost v nejvzdálenějším 
regionu a je považována za zástupce 
výroby nebo obchodu nebo zpracování 
jednoho nebo více specifikovaných 
produktů, dotčený členský stát na žádost 
této organizace stanovit na obnovitelné 
období jednoho roku povinnost, aby tato 
organizace vydávala smlouvy, rozhodnutí 
nebo jednání ve vzájemné shodě pro další 
operátory, ať už se jedná o jednotlivce či 
nikoli, kteří provozují činnost v dotčeném 
nejvzdálenějším regionu a nejsou členy 
této organizace
2. Jestliže jsou pravidla mezioborové 
organizace rozšířena podle odstavce 1 a 
jestliže jsou činnosti, na něž se tato 
pravidla vztahují, v obecném 
hospodářském zájmu hospodářských 
subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s 
produkty určenými výlučně pro místní trh 
toho samého nejvzdálenějšího regionu, 
může členský stát po konzultaci s 
příslušnými zúčastněnými stranami 
rozhodnout, že jednotlivé hospodářské 
subjekty nebo seskupení, které nejsou 
členy organizace, které však provozují 
činnost na daném trhu, uhradí organizaci 
v plné nebo částečné výši finanční 
příspěvky placené jejími členy, a to v 
případě, že jsou takovéto příspěvky určeny 
ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých 
v důsledku provozování dotyčných 
činností.
3. Členský stát informuje Komisi o všech 
dohodách, jejichž působnost byla 
rozšířena podle tohoto článku.“

Or. fr



AM\1199800CS.docx 91/122 PE648.384v01-00

CS

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem je přizpůsobit rozšíření mezioborových pravidel situaci odvětví v nejvzdálenějších 
regionech, jejichž trhy jsou obzvláště vystaveny kolísání cen a dovozům, které mohou oslabit 
místní produkci. Mezioborové organizace zavádějí dohody o shromažďování nebo šíření 
údajů a členské státy proto musí mít možnost rozšířit příspěvky obdržené na základě těchto 
dohod na veškeré zemědělské produkty uváděné na místní trh, aniž by se rozlišoval jejich 
původ.

Pozměňovací návrh 454
Álvaro Amaro
za skupinu ELS

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
deparementy: 267 580 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
deparementy: 278 410 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 267 580 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční ustanovení tohoto nařízení

Pozměňovací návrh 456
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 267 580 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 278 410 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje zachovat stávající úroveň podpory. Připomínáme, že 
Výbor pro zemědělství v minulém funkčním období toto zachování odhlasoval. A mimo to, 
komisař Hogan toto zachování slíbil.

Pozměňovací návrh 457
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 267 580 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 278 410 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Odůvodnění

Program POSEI má zásadní význam pro řešení konkrétních problémů spojených se 
specifickou zeměpisnou polohou nejvzdálenějších regionů ve smyslu definice článku 349 
SFEU. Příděly finančních prostředků by měly být zachovány alespoň na úrovních, které jsou v 
současné době stanoveny v nařízení (EU) č. 228/2013. Tento pozměňovací návrh zachovává 
stávající finanční ustanovení.

Pozměňovací návrh 458
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 267 580 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 278 410 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené na francouzské zámořské 
departementy v rámci programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 
14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského 
parlamentu, s cílem dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne 
přijal předseda Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh 459
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské – pro francouzské zámořské 
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departementy: 267 580 000 EUR, departementy: X* EUR,

________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční ustanovení tohoto nařízení

Pozměňovací návrh 461
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. pt
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 462
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Program POSEI má zásadní význam pro řešení konkrétních problémů spojených se 
specifickou zeměpisnou polohou nejvzdálenějších regionů ve smyslu definice článku 349 
SFEU. Příděly finančních prostředků by měly být zachovány alespoň na úrovních, které jsou v 
současné době stanoveny v nařízení (EU) č. 228/2013. Tento pozměňovací návrh zachovává 
stávající finanční ustanovení.

Pozměňovací návrh 463
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje zachovat stávající úroveň podpory. Připomínáme, že 
Výbor pro zemědělství v minulém funkčním období toto zachování odhlasoval. A mimo to, 
komisař Hogan toto zachování slíbil.

Pozměňovací návrh 464
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 106 210 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené pro Azory a Madeiru v rámci 
programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s cílem 
dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh 465
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 102 080 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: X* EUR,

___________
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* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 466
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje zachovat stávající úroveň podpory. Připomínáme, že 
Výbor pro zemědělství v minulém funkčním období toto zachování odhlasoval. A mimo to, 
komisař Hogan toto zachování slíbil.

Pozměňovací návrh 467
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 268 420 
000EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 468
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Program POSEI má zásadní význam pro řešení konkrétních problémů spojených se 
specifickou zeměpisnou polohou nejvzdálenějších regionů ve smyslu definice článku 349 
SFEU. Příděly finančních prostředků by měly být zachovány alespoň na úrovních, které jsou v 
současné době stanoveny v nařízení (EU) č. 228/2013. Tento pozměňovací návrh zachovává 
stávající finanční ustanovení.

Pozměňovací návrh 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 470
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené pro Kanárské ostrovy v 
rámci programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 
2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s 
cílem dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh 471
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: X* EUR.

__________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
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pro léta 2021 až 2027.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Pozměňovací návrh 472
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje stávající finanční strop pro zvláštních režimů zásobování 
francouzských nejvzdálenějších regionů. Tato změna nemá žádné dopady na celkový rozpočet 
programu.

Pozměňovací návrh 473
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 35 000 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky rámci programu POSEI v souladu s 
usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o VFR na období 2021–2027 s 
cílem dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker. Navrhuje se rovněž zvýšení stropu pouze pro francouzské 
zámořské departementy pro zvláštní režim zásobování. Cílem tohoto navýšení je reagovat na 
prognózy nárůstu potřeby krmivových řetězců a nezpůsobí to navýšení celkového rozpočtu 
programu POSEI.

Pozměňovací návrh 474
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 35 000 000 EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje navýšení stropu částek, které lze použít pro zvláštní režim 
zásobování, s cílem reagovat na prognózy nárůstu místní živočišné produkce, aniž by to 
způsobilo zvýšení celkového rozpočtu programu POSEI nebo odebrání finančních prostředků 
nejvzdálenějším regionům Španělska a Portugalska. V uplynulých letech se zvýšila produkce 
živočišných odvětví zámořských departementů, což také vyžaduje dovoz více krmiv pro tuto 
další živočišnou výrobu. Strop zvláštního režimu zásobování se zvyšuje, aby se snížily náklady 
na dovoz těchto krmiv.

Pozměňovací návrh 475
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1



PE648.384v01-00 102/122 AM\1199800CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
deparementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
deparementy: 26 900 000 EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: 35 000 000 EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje strop zvláštních režimů zásobování pro francouzské 
zámořské departementy a nevede ke zvýšení celkového rozpočtu programu POSEI.

Pozměňovací návrh 477
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro francouzské zámořské 
departementy: 25 900 000 EUR,

– pro francouzské zámořské 
departementy: X* EUR,
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____________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající stropy zvláštního režimu zásobování tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 479
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje zachovat stávající úroveň podpory. Připomínáme, že 
Výbor pro zemědělství v minulém funkčním období toto zachování odhlasoval. A mimo to, 
komisař Hogan toto zachování slíbil.

Pozměňovací návrh 480
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené pro Azory a Madeiru v rámci 
programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s cílem 
dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh 481
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 – pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
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EUR, EUR,
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční stropy pro zvláštních režimů 
zásobování.

Pozměňovací návrh 482
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: 21 200 000 
EUR,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 483
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Azory a Madeiru: 20 400 000 
EUR,

– pro Azory a Madeiru: X* EUR,

___________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 484
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční stropy pro zvláštních režimů 
zásobování.

Pozměňovací návrh 485
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje zachovat stávající úroveň podpory. Připomínáme, že 
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Výbor pro zemědělství v minulém funkčním období toto zachování odhlasoval. A mimo to, 
komisař Hogan toto zachování slíbil.

Pozměňovací návrh 486
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené pro Kanárské ostrovy v 
rámci programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 
2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s 
cílem dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda 
Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající stropy zvláštního režimu zásobování tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 488
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)

Pozměňovací návrh 489
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pro Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– pro Kanárské ostrovy: X* EUR.

__________
* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS)
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Pozměňovací návrh 490
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční ustanovení podle nařízení (EU) č. 
229/2013.

Pozměňovací návrh 491
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 930 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené menším ostrovům v 
Egejském moři v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s cílem 
dosáhnout dohody.
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Pozměňovací návrh 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 930 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající výdajový limit tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 493
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 930 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Pozměňovací návrh 494
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1



AM\1199800CS.docx 111/122 PE648.384v01-00

CS

Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše 23 000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená v 
kapitole III a IV do výše X* EUR.

___________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Pozměňovací návrh 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční ustanovení tohoto nařízení

Pozměňovací návrh 496
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
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Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává stávající finanční stropy pro zvláštních režimů 
zásobování.

Pozměňovací návrh 497
Álvaro Amaro

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Pozměňovací návrh 498
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené menším ostrovům v 
Egejském moři v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o 
víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s cílem 
dosáhnout dohody.

Pozměňovací návrh 499
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne X* EUR.

________

* Částka bude doplněna na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=cs)

Pozměňovací návrh 500
Bronis Ropė
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Příloha I – tabulka – sloupec 2

Znění navržené Komisí

(běžné ceny v EUR)

2021

Belgie 67 178 046

Bulharsko 281 711 396

Česko 258 773 203

Dánsko 75 812 623

Německo 989 924 996

Estonsko 87 875 887

Irsko 264 670 951

Řecko 509 591 606

Španělsko 1 001 202 880

Francie 1 209 259 199

Chorvatsko 281 341 503

Itálie 1 270 310 371

Kypr 15 987 284

Lotyšsko 117 307 269

Litva 195 182 517

Lucembursko 12 290 956

Maďarsko 416 202 472

Malta 12 207 322

Nizozemsko 73 151 195

Rakousko 480 467 031

Polsko 1 317 890 530

Portugalsko 493 214 858

Rumunsko 965 503 339

Slovinsko 102 248 788

Slovensko 227 682 721

Finsko 292 021 227
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Švédsko 211 550 876

EU celkem 11 230 561 046

Technická pomoc 28 146 770

Celkem 11 258 707 816

Pozměňovací návrh

(běžné ceny v EUR)

Přechodné období (ročně)*

Belgie X

Bulharsko X

Česko X

Dánsko X

Německo X

Estonsko X

Irsko X

Řecko X

Španělsko X

Francie X

Chorvatsko X

Itálie X

Kypr X

Lotyšsko X

Litva X

Lucembursko X

Maďarsko X

Malta X

Nizozemsko X

Rakousko X

Polsko X

Portugalsko X

Rumunsko X

Slovinsko X
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Slovensko X

Finsko X

Švédsko X

EU celkem X

Technická pomoc X

Celkem X

__________

* Částky budou doplněny na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Příloha II – tabulka – sloupec 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2021 Přechodné období (ročně)*
485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X



AM\1199800CS.docx 117/122 PE648.384v01-00

CS

299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X

1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* Částky budou doplněny na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Příloha III – tabulka – řádek 1 – sloupec 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2021 2021*

–––––––––––––––––
*S částkami, které zahrnují rovněž výdaje 
související s operacemi zahájenými v 
rámci předchozího pětiletého 
programového období, za které se platby 
provádějí během stávajícího pětiletého 
programového období:
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Je důležité, aby závazky přijaté v programech v odvětví vína před datem 16. října 2023 mohly 
být i po tomto datu dále vypláceny.

Pozměňovací návrh 503
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Příloha III – tabulka – sloupec 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2021 Přechodné období (ročně)*

485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X



AM\1199800CS.docx 119/122 PE648.384v01-00

CS

703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X

672,8 X

______________

* Částky budou doplněny na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1307/2013
Příloha IX a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V nařízení (EU) č. 1307/2013 se vkládá 
tato příloha:
„Příloha IXa
Seznam postupů příznivých pro klima a 
životní prostředí podle čl. 43 odst. 4a
1) Anaerobní digesce
(2) Lepší načasování aplikace hnojiv
(3) Inhibitory nitrifikace
(4) Přesné zemědělství
(5) Technologie cílených zásahů
(6) Zvyšování podílu luštěnin na 
dočasných travních porostech
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(7) Opatření zaměřená na pěstování rýže
(8) Ponechání histosolů ladem
9) Krmiva s nízkým obsahem dusíku
(10) Krmné přísady ke snížení emisí 
metanu při enterické fermentaci
11) Zvyšování výnosů mléka u dojnic 
pomocí genetických vylepšení
12) Zvyšování účinnosti krmiv pro 
přežvýkavce pomocí genetických vylepšení
13) Krmné přísady ke snížení emisí 
metanu při enterické fermentaci
(14) Očkování proti methanogenním 
bakteriím v bachoru.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zavádí otevřený seznam technologických (tj. na úrovni technických 
i řídicích opatření) možností snižování emisí, která by mohli zemědělci v EU použít, na 
základě zprávy Společného výzkumného střediska Ekonomické posouzení možností politiky 
zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů pro zemědělství EU 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf).

Pozměňovací návrh 505
Anne Sander

Návrh nařízení
Příloha III
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ROZPOČTOVÉ STROPY NA 
PROGRAMY PODPORY PODLE ČL. 44 
ODST. 1

ROZPOČTOVÉ STROPY NA 
PROGRAMY PODPORY PODLE ČL. 44 
ODST. 1*

__________________
* Částky zahrnují rovněž výdaje související 
s operacemi zahájenými v rámci 
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předchozího pětiletého programového 
období, za které se platby provádějí během 
stávajícího pětiletého programového 
období. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 3 tohoto 
nařízení, který se týká vnitrostátních programů podpory pro odvětví vína.

Pozměňovací návrh 506
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Příloha III
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VI – tabulka – sloupec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

po roce 2021 po roce 2021

25 721 X*
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
– –

27 970 X
– –

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
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4 887 X
– –

_______________________
* Částky budou doplněny na základě 
schváleného víceletého finančního rámce 
pro léta 2021 až 2027.

Or. en


