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Pozměňovací návrh 50
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických znalostí.

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum 
politik souvisejících se zemědělstvím v 
Unii, zejména společné zemědělské 
politiky (SZP), včetně opatření pro rozvoj 
venkova, a také unijních politik týkajících 
se mimo jiné životního prostředí, změny 
klimatu, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje je nezbytná základna 
statistických znalostí. Tyto statistiky budou 
rovněž užitečné pro sledování a hodnocení 
dopadu cílů Zelené dohody, zejména 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti, 
na zajišťování potravin a zachování 
rozsáhlého zemědělství.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum 
politik souvisejících se zemědělstvím v 
Unii, zejména společné zemědělské 
politiky (SZP), včetně opatření pro rozvoj 
venkova, a také unijních politik týkajících 
se mimo jiné životního prostředí, změny 
klimatu, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje je nezbytná základna 

(1) Pro rozvoj, provádění, sledování a 
hodnocení zemědělských politik, zejména 
společné zemědělské politiky (SZP), 
včetně opatření pro rozvoj venkova, jakož i 
politik Unie týkajících se mimo jiné 
životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, zajišťování potravin, 
regionů a jejich hospodářské a sociální 
dynamiky, zdraví a cílů udržitelného 
rozvoje OSN je nezbytná statistická 
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statistických znalostí. znalostní základna založená na 
spolehlivých a transparentních vědeckých 
důkazech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických znalostí.

(1) Pro koncipování, 
provádění, monitorování, hodnocení a 
přezkum politik souvisejících se 
zemědělstvím v Unii, zejména společné 
zemědělské politiky (SZP), včetně 
ekorežimů a opatření pro rozvoj 
venkova, a také unijních politik týkajících 
se mimo jiné životního 
prostředí, přizpůsobování se 
změně klimatu a jejího zmírňování, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví, 
bezpečnosti potravin, ochrany rostlin, 
zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje je nezbytná základna 
statistických znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 

(1) Transparentní a spolehlivá 
statistická znalostní základna je nezbytná 
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souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických 
znalostí.

pro navrhování, provádění, monitorování, 
hodnocení a přezkum politik týkajících se 
zemědělství v Unii, zejména politiky 
udržitelného využívání pesticidů, společné 
zemědělské politiky (SZP), včetně opatření 
pro rozvoj venkova, jakož i politik Unie 
týkajících se mimo jiné životního prostředí, 
změny klimatu, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví a cílů udržitelného 
rozvoje OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických 
znalostí.

(1) Pro navrhování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
týkajících se zemědělství v Unii, zejména 
společné zemědělské politiky (SZP), 
včetně opatření pro rozvoj venkova, a 
politik Unie týkajících se mimo jiné 
životního prostředí, změny klimatu, 
biologické rozmanitosti, oběhového 
hospodářství, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, bezpečnosti potravin a 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje je 
zapotřebí statistická znalostní základna.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických znalostí.

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum 
politik souvisejících se zemědělstvím v 
Unii, zejména společné zemědělské 
politiky (SZP), včetně opatření pro rozvoj 
venkova, a také unijních politik týkajících 
se mimo jiné životního prostředí, zdraví a 
životních podmínek zvířat, zmírňování 
změny klimatu a adaptace na ni, využívání 
půdy, regionů, veřejného zdraví, 
bezpečnosti potravin a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje je nezbytná základna 
statistických znalostí.

Or. en

Odůvodnění

Volně žijící živočichové spadají do oblasti životního prostředí. Pokud by to zůstalo 
zachováno, bylo by rovněž nutné posoudit dopad volně žijících živočichů na zemědělství, 
neboť zemědělci dnes čelí značným škodám způsobeným velkými šelmami...

Pozměňovací návrh 56
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum politik 
souvisejících se zemědělstvím v Unii, 
zejména společné zemědělské politiky 
(SZP), včetně opatření pro rozvoj venkova, 
a také unijních politik týkajících se mimo 
jiné životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionů, veřejného zdraví 
a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
je nezbytná základna statistických 
znalostí.

(1) Pevná a komplexní statistická 
znalostní základna je nezbytná pro 
navrhování, provádění, monitorování, 
hodnocení výkonnosti a přezkum politik 
týkajících se zemědělství v Unii, zejména 
společné zemědělské politiky (SZP), 
včetně opatření pro rozvoj venkova, jakož i 
politik Unie týkajících se mimo jiné 
životního prostředí, změny klimatu, 
využívání půdy, regionálního rozvoje, 
veřejného zdraví a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro koncipování, provádění, 
monitorování, hodnocení a přezkum 
politik souvisejících se zemědělstvím v 
Unii, zejména společné zemědělské 
politiky (SZP), včetně opatření pro rozvoj 
venkova, a také unijních politik týkajících 
se mimo jiné životního prostředí, změny 
klimatu, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje je nezbytná základna 
statistických znalostí.

(1) Statistická znalostní základna je 
nezbytná pro navrhování, provádění, 
sledování, hodnocení a přezkum politik 
týkajících se zemědělství v Unii, zejména 
společné zemědělské politiky (SZP), 
včetně opatření pro rozvoj venkova, jakož i 
politik Unie týkajících se mimo jiné 
životního prostředí, používání pesticidů a 
veterinárních léčivých přípravků, změny 
klimatu, využívání půdy, regionů, 
veřejného zdraví a cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, a budoucích reforem SZP.

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, a budoucích reforem SZP. 
Cílem tohoto nařízení je zejména vytvořit 
plně funkční a transparentní systém 
pravidelného shromažďování statistických 
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údajů o používání pesticidů a dalších 
chemických vstupech, na něž se v 
zemědělství spoléhá. Cílem je zajistit, aby 
byly konečně k dispozici údaje potřebné 
ke stanovení dopadů expozice pesticidům 
při práci a mimo ně na zdraví lidí a zvířat 
a přítomnosti reziduí pesticidů v životním 
prostředí, zejména v půdě a ve vodě.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, a budoucích 
reforem SZP.

(2) Shromažďování statistických 
údajů, zejména o zemědělských vstupech a 
produkci, by se mělo mimo jiné zaměřit na 
podporu rozhodovacího procesu 
aktualizovanými údaji, zejména údaji 
nezbytnými pro vypracování agro-
environmentálních ukazatelů, ukazatelů 
zabezpečení potravin a 
konkurenceschopnosti, s cílem podpořit 
Zelenou dohodu pro Evropu a související 
strategie, zejména strategii „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti, jakož i budoucí 
reformy SZP.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, (2) Cílem sběru statistických údajů, 
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zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, a budoucích reforem SZP.

zejména pokud se 
týká zemědělských vstupů a výstupů, by 
mělo být mimo jiné zajištění toho, aby byly 
v rámci rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, akčních plánů „nulového 
znečištění“ a „ekologické produkce“ a 
budoucích reforem SZP.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zaujmout vyvážený přístup ke třem rozměrům (ekonomickému, environmentálnímu a 
sociálnímu) sběru údajů. Jinak by měly být zohledněny také ukazatele příjmů.

Pozměňovací návrh 61
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, a budoucích reforem SZP.

(2) Shromažďování statistických 
údajů, zejména o zemědělských vstupech a 
produktech, by mělo mimo jiné umožnit 
stanovení závažných cílů a jeho cílem by 
mělo být poskytování informací pro 
rozhodovací proces aktualizovanými údaji 
na podporu Zelené dohody pro Evropu 
prostřednictvím strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, jakož i s ohledem na budoucí 
reformy SZP.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, a budoucích 
reforem SZP.

(2) Cílem shromažďování statistických 
údajů, zejména údajů o zemědělských 
vstupech a výstupech, by mělo být mimo 
jiné informování rozhodovacího procesu 
založeného na důkazech s 
aktualizovanými údaji na podporu a 
hodnocení pokroku při plnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu se souvisejícími 
strategiemi „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a „biologická rozmanitost“ a budoucími 
reformami SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, a budoucích 
reforem SZP.

(2) Cílem harmonizovaného sběru 
statistických údajů, zejména o vstupech a 
zemědělské produkci, by mělo být mimo 
jiné to, aby byl rozhodovací proces 
doplněn aktuálními, vysoce kvalitními a 
přístupnými údaji na podporu Zelené 
dohody pro Evropu spolu se souvisejícími 
strategiemi „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a „biologická rozmanitost“, jakož i 
budoucími reformami SZP.

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se týká zemědělských 
vstupů a výstupů, by mělo být mimo jiné 
zajištění toho, aby byly v rámci 
rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na podporu Zelené 
dohody pro Evropu a s ní souvisejících 
strategií, tj. strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti, a budoucích reforem SZP.

(2) Cílem sběru statistických údajů, 
zejména pokud se 
týká zemědělských vstupů a výstupů, by 
mělo být mimo jiné zajištění toho, aby byly 
v rámci rozhodovacího procesu k dispozici 
aktualizované údaje na 
podporu monitorování provádění SZP a 
jeho příspěvku k Zelené dohodě pro 
Evropu a s ní souvisejících strategií, 
tj. strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zemědělství může mít významný 
pozitivní nebo negativní dopad na 
přírodní zdroje, biologickou rozmanitost a 
klima. Klíčovým prvkem pro dosažení cíle 
Zelené dohody je přechod k 
multifunkčnímu zemědělství schopnému 
produkovat bezpečné a dostatečné 
potraviny a zároveň poskytovat pozitivní 
environmentální výstupy. Toto nařízení 
může učinit zásadní krok k dosažení 
tohoto cíle sledováním těchto přínosů jako 
zemědělských výstupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Benoît Biteau
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za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii s cílem poskytnout 
smysluplné a přesné údaje o tlaku 
zemědělství na životní prostředí a lidské 
zdraví a o tempu přechodu na udržitelné 
zemědělské postupy. Shromážděné údaje 
by měly rovněž poskytovat informace o 
fungování trhů, zajišťování potravin a 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a členských 
států. Tyto údaje zahrnují mimo jiné 
statistiku chovu hospodářských zvířat 
a produkce masa, produkci a používání 
vajec a produkci a používání mléka 
a mléčných výrobků, Důležitá je rovněž 
statistika týkající se plochy, výnosů a 
produkce plodin na orné půdě, zeleniny, 
různých trvalých kultur a travních porostů 
a bilance komodit. Statistiky o prodeji a 
používání syntetických vstupů, včetně 
přípravků na ochranu rostlin, biocidních 
přípravků, veterinárních léčivých 
přípravků a hnojiv, mají zásadní význam 
vzhledem k tomu, že tyto vstupy 
představují hlavní tlak na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Statistiky zemědělských 
postupů používajících minimální 
chemické vstupy jsou předpokladem pro 
základní pochopení tempa přechodu k 
udržitelným postupům a potřeby dalších 
opatření k urychlení tohoto přechodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Simone Schmiedtbauer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Kromě 
toho jsou zapotřebí statistiky o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin, 
biocidních přípravků, hnojiv, 
antimikrobiálních veterinárních léčivých 
přípravků a antibiotik v krmivech, aby 
bylo možné určit příspěvek zemědělství k 
cílům strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie biologické 
rozmanitosti, jakož i uznat dopad 
konvergence na tyto cíle na zabezpečení 
potravin a konkurenceschopnost 
zemědělských podniků.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované (3) Vysoce kvalitní harmonizované, 
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statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

koherentní a srovnatelné statistické údaje 
jsou důležité pro posouzení stavu a trendů 
zemědělských vstupů a výstupů v Unii, 
fungování trhů a potravinového 
zabezpečení a pro posouzení udržitelnosti, 
jakož i environmentálních, hospodářských 
a sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů, bilance komodit a pícnin. 
Kromě toho je k posouzení proveditelnosti 
používání vody pro statistiky v zemědělství 
zapotřebí zahrnout tam prodej a používání 
přípravků na ochranu rostlin, biocidních 
přípravků, hnojiv a veterinárních léčivých 
přípravků pro zvířata.

Or. en

Odůvodnění

Nejedná se pouze o dopad na hospodářskou a finanční situaci zemědělců, ale i o jejich 
hospodářskou a finanční situaci.

Pozměňovací návrh 69
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 

(3) Vysoce kvalitní harmonizované, 
transparentní a spolehlivé statistické údaje 
jsou důležité pro posouzení stavu a trendů 
zemědělských vstupů a výstupů v Unii, 
fungování trhů a zajišťování potravin a pro 
posouzení udržitelnosti a 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a členských 
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jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

států, jakož i pro rozvoj nových 
obchodních modelů, digitálních služeb a 
moderních technologií. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležité jsou rovněž statistiky týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
trvalých travních porostů a bilancí 
komodit. Stále více jsou zapotřebí 
statistiky o prodeji a používání přípravků 
na ochranu rostlin a hnojiv s lepšími 
metodami shromažďování údajů a lepší 
soudržností s odvětvovými právními 
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předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení stavu a trendů faktorů produkce 
a zemědělské produkce v Unii, fungování 
trhů a zajišťování potravin, pro zajištění 
přístupu ke kvalitním a dostatečným 
potravinám, jakož i pro posouzení 
udržitelnosti a environmentálních, 
hospodářských a sociálních dopadů politik 
Unie a členských států. Tyto údaje zahrnují 
mimo jiné statistiku chovu hospodářských 
zvířat a produkce masa, produkci a 
používání vajec a produkci a používání 
mléka a mléčných výrobků, Důležitá je 
rovněž statistika týkající se plochy, výnosů 
a produkce plodin na orné půdě, zeleniny, 
různých trvalých kultur a travních porostů 
a bilance komodit. Stále potřebnější je 
statistika o prodeji a používání přípravků 
na ochranu rostlin a hnojiv.

Or. ro

Pozměňovací návrh 72
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 

(3) Vysoce kvalitní harmonizované 
statistické údaje jsou důležité pro 
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posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
potravinového zabezpečení a pro 
posouzení udržitelnosti, jakož i 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních dopadů politik Unie a 
jednotlivých členských států. Tyto údaje 
zahrnují mimo jiné statistiku chovu 
hospodářských zvířat a produkce masa, 
produkci a používání vajec a produkci a 
používání mléka a mléčných výrobků, 
Důležitá je rovněž statistika týkající se 
plochy, výnosů a produkce plodin na orné 
půdě, zeleniny, různých trvalých kultur a 
travních porostů a bilance komodit. Stále 
potřebnější je statistika o prodeji a 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
hnojiv.

posouzení stavu a trendů zemědělských 
vstupů a výstupů v Unii, fungování trhů a 
zajišťování potravin a pro posouzení 
udržitelnosti, jakož i environmentálních, 
hospodářských a sociálních dopadů a 
výkonnosti politik Unie a členských států. 
Tyto údaje zahrnují mimo jiné statistiku 
chovu hospodářských zvířat a produkce 
masa, produkci a používání vajec a 
produkci a používání mléka a mléčných 
výrobků, Důležitá je rovněž statistika 
týkající se plochy, výnosů a produkce 
plodin na orné půdě, zeleniny, různých 
trvalých kultur a travních porostů a bilance 
komodit. Stále potřebnější je statistika o 
prodeji a používání přípravků na ochranu 
rostlin a hnojiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) S ohledem na výše uvedené, tj. 
prodej a používání přípravků na ochranu 
rostlin, biocidních přípravků, hnojiv, 
veterinárních léčivých přípravků pro 
zvířata atd. musí být u dovážených 
přípravků zajištěna jejich rovnocennost. 
Cílem je zajistit konkurenceschopnost 
zemědělců v EU. Pokud by nebylo možné 
rovnocenné zacházení s ohledem na třetí 
země, nesmí být toto celé opatření 
provedeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Bert-Jan Ruissen



PE693.601v01-00 18/95 AM\1232465CS.docx

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je důležité získat harmonizované 
statistické údaje o vstupech na jednotku 
vyprodukovaných potravin.

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská statistika zemědělských 
vstupů a výstupů je v současné době 
sbírána, sestavována a šířena na základě 
vícera právních aktů. Tato struktura 
neposkytuje náležitou konzistentnost 
napříč jednotlivými statistickými oblastmi 
ani nepodporuje integrovaný přístup k 
vývoji, vypracovávání a šíření zemědělské 
statistiky. Toto nařízení by mělo uvedené 
právní akty v zájmu harmonizace a 
srovnatelnosti informací nahradit a mělo by 
zajistit konzistentnost a koordinaci v rámci 
evropské zemědělské statistiky, usnadnit 
integraci a zefektivnění odpovídajících 
statistických procesů a umožnit 
komplexnější přístup. Je proto nezbytné 
zrušit nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1165/2008 1, (ES) č. 
543/20091 a (ES) č. 1185/200917) a 
směrnici Rady 96/16/ES (18). Do tohoto 
nařízení by měly být začleněny četné 
související dohody o Evropském 
statistickém systému (ESS) a gentlemanské 
dohody o předávání údajů, pokud je 
prokázáno, že údaje splňují potřeby 
uživatelů, že dohodnutá metodika funguje 
a že údaje mají odpovídající kvalitu.

(7) Evropská statistika zemědělských 
vstupů a výstupů je v současné době 
sbírána, sestavována a šířena na základě 
vícera právních aktů. Tato struktura 
nezajišťuje soudržnost napříč všemi 
jednotlivými statistickými oblastmi ani 
nepodporuje integrovaný přístup k vývoji, 
vypracovávání a šíření zemědělské 
statistiky s cílem pokrýt hospodářské, 
sociální a environmentální složky 
zemědělství. Toto nařízení by mělo 
uvedené právní akty v zájmu harmonizace 
a srovnatelnosti informací nahradit a mělo 
by zajistit konzistentnost a koordinaci v 
rámci evropské zemědělské statistiky, 
usnadnit integraci a zefektivnění 
odpovídajících statistických procesů a 
umožnit komplexnější přístup. Je proto 
nezbytné zrušit nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) 
č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnici 
Rady 96/16/ES. Do tohoto nařízení by 
měly být začleněny četné související 
dohody o Evropském statistickém systému 
(ESS) a gentlemanské dohody o předávání 
údajů, pokud je prokázáno, že údaje splňují 
potřeby uživatelů, že dohodnutá metodika 
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funguje a že údaje mají odpovídající 
kvalitu.

_________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 
2008 o statistice chovu hospodářských 
zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic 
Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS 
(Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 1).
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o 
statistice plodin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Úř. 
věst. L 167, 29.6.2009, s. 1).
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 
2009 o statistice pesticidů (Úř. věst. L 324, 
10.12.2009, s. 1).
18 Směrnice Rady 96/16/ES ze dne 19. 
března 1996 o statistických zjišťováních o 
mléku a mléčných výrobcích (Úř. věst. L 
78, 28.3.1996, s. 27).

Or. ro

Pozměňovací návrh 76
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Velká část evropské zemědělské 
plochy je tvořena travními porosty. 
Produkce z těchto ploch nebyla v minulosti 
považována za důležitou, a údaje o této 
produkci proto nebyly součástí statistiky 
plodin. Vzhledem k tomu, že kvůli změně 
klimatu se dopad travních porostů a 
přežvýkavců na životní prostředí zvětšuje, 
jsou statistické údaje o produkci z travních 
porostů a o pastvě zvířat potřebné.

(9) Velká část evropské zemědělské 
plochy je tvořena travními porosty. 
Produkce z těchto ploch nebyla v minulosti 
považována za důležitou, a údaje o této 
produkci proto nebyly součástí statistiky 
plodin. Vzhledem k tomu, že dopad 
trvalých travních porostů a přežvýkavců na 
životní prostředí nabyl v důsledku změny 
klimatu na významu, jsou zapotřebí 
statistiky o trvalých travních porostech a 
pastvě zvířat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) Aby se snížila závislost zemědělství 
na primárním odběru vody ze zvodnělých 
vrstev, je nezbytné nalézt alternativní 
vodní zdroje navzdory nedostatku vody: 
především prostřednictvím rámců, které 
umožňují bezpečné opětovné využívání 
některých toků odpadních vod; tento 
přístup vyžaduje integrovanou a úzkou 
koordinaci s odvětvími, které jsou zdroji 
znečištění a subjekty zabývajícími se 
odpadními vodami.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 b) Pro účely statistiky posoudit 
proveditelnost maximalizace využití již 
existujících údajů shromážděných v rámci 
povinností SZP, aniž by tím vznikaly nové 
povinnosti a administrativní zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Isabel Carvalhais
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Údaje týkající se uvádění na trh a 
používání pesticidů, které se mají předložit 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/128/ES(21) a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009(22), by měly být v souladu s 
příslušnými ustanoveními uvedené 
směrnice a uvedeného nařízení použity pro 
účely požadavků tohoto nařízení.

12. Údaje týkající se uvádění na trh a 
používání pesticidů, které se mají předložit 
podle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/128/ES() a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009(), by měly být v souladu s 
příslušnými ustanoveními uvedené 
směrnice a uvedeného nařízení použity pro 
účely požadavků tohoto nařízení. Statistiky 
o uvádění pesticidů na trh a o jejich 
používání by měly být veřejně dostupné co 
nejpodrobněji, zejména pokud jde o 
úroveň účinné látky a plodin, aby bylo 
možné smysluplně posoudit trendy týkající 
se používání pesticidů a celkových 
souvisejících rizik, jakož i aktualizovat 
harmonizované ukazatele rizik.

_________________
21 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. 
L 309, 24.11.2009, s. 71).
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(13) Pro účely rozhodování o rozvoji 
SZP je důležité mít srovnatelné statistické 
údaje ze všech členských států o 
zemědělských vstupech a výstupech. Proto 
by se pro proměnné měly pokud možno 
používat standardní klasifikace a společné 
definice.

13. Srovnatelné statistiky ze všech 
členských států o zemědělských vstupech 
a výstupech jsou důležité pro stanovení 
rozvoje SZP a pro sledování provádění 
SZP prostřednictvím národních 
strategických plánů s ohledem na její 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu. Proto by se pro proměnné měly 
pokud možno používat standardní 
klasifikace a společné definice.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pro účely rozhodování o rozvoji 
SZP je důležité mít srovnatelné statistické 
údaje ze všech členských států o 
zemědělských vstupech a výstupech. Proto 
by se pro proměnné měly pokud možno 
používat standardní klasifikace a společné 
definice.

(13) Pro účely rozhodování o rozvoji 
SZP je důležité mít srovnatelné statistické 
údaje ze všech členských států o 
zemědělských vstupech a výstupech. Pro 
proměnné by se proto měly pokud možno 
používat standardní klasifikace a společné 
definice a jednotné informace.

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Údaje potřebné k sestavení 
statistiky by měly být pokud možno 
sbírány za co nejnižší náklady a s co 
nejmenší administrativní zátěží. Je proto 
nezbytné určit možné vlastníky zdrojů 
požadovaných údajů a zajistit, aby se tyto 

(14) Údaje potřebné k sestavení 
statistiky by měly být sbírány za co 
nejnižší náklady a s co nejmenší 
administrativní zátěží pro respondenty a 
členské státy. Je proto nezbytné 
maximalizovat využívání stávajících 
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zdroje mohly pro statistiky použít. zdrojů údajů, zvýšit součinnost a účinnost 
mezi stávajícími zdroji údajů a 
optimalizovat používané metody 
shromažďování údajů. V případech, kdy 
je možné určit vlastníky zdrojů 
požadovaných údajů, by mělo být 
zajištěno, aby tyto údaje mohly být použity 
pro účely statistiky při plném respektování 
soukromých práv jednotlivců a vlastnictví 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Údaje potřebné k sestavení 
statistiky by měly být pokud možno 
sbírány za co nejnižší náklady a s co 
nejmenší administrativní zátěží. Je proto 
nezbytné určit možné vlastníky zdrojů 
požadovaných údajů a zajistit, aby se tyto 
zdroje mohly pro statistiky použít.

14. Údaje potřebné k vypracování 
statistik by měly být shromažďovány s co 
nejnižšími náklady a administrativní 
zátěží. Důraz bude kladen na 
maximalizaci využívání stávajících údajů, 
zvýšení synergií a účinnosti mezi 
stávajícími zdroji údajů („shromažďování 
jednou, mnohokrát používání“) a 
optimalizaci použité metodiky. Je rovněž 
nezbytné určit potenciální vlastníky 
zdrojů, z nichž jsou údaje požadovány, a 
zajistit, aby údaje mohly být použity pro 
účely statistiky.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(14) Údaje potřebné k sestavení 
statistiky by měly být pokud možno 
sbírány za co nejnižší náklady a s co 
nejmenší administrativní zátěží. Je proto 
nezbytné určit možné vlastníky zdrojů 
požadovaných údajů a zajistit, aby se tyto 
zdroje mohly pro statistiky použít.

(14) Údaje potřebné k sestavení statistik 
by měly být shromažďovány tak, aby se 
minimalizovaly náklady a administrativní 
zátěž. Je proto nezbytné určit možné 
vlastníky zdrojů požadovaných údajů a 
zajistit, aby se tyto zdroje mohly pro 
statistiky použít.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vnitrostátní plány facility na 
podporu oživení a odolnosti zahrnují 
opatření, která by měla [CJ1] přispět k 
digitální transformaci nebo k řešení výzev, 
které z ní vyplývají.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o cíl, který se již neprokáže.

Pozměňovací návrh 86
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Soubory údajů, které mají být 
předávány, pokrývají několik statistických 
oblastí. Aby byl zachován flexibilní 
přístup, který v případě změny požadavků 
na údaje umožní přizpůsobení statistiky, 
měly by být v základním nařízení 
stanoveny pouze oblasti, témata a dílčí 

(15) Soubory údajů, které mají být 
předávány, pokrývají několik statistických 
oblastí. Aby byl zachován flexibilní 
přístup, který v případě změny požadavků 
na údaje umožní přizpůsobení statistiky, 
měly by být v základním nařízení 
stanoveny pouze oblasti, témata a dílčí 
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témata a v prováděcích aktech by měly být 
upřesněny podrobné soubory údajů.

témata a v prováděcích aktech by měly být 
upřesněny podrobné soubory údajů. 
Shromažďování podrobných souborů 
údajů by nemělo vést ke značným 
dodatečným nákladům, které by měly za 
následek nepřiměřenou a neodůvodněnou 
zátěž pro zemědělské podniky a členské 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zachovat flexibilní přístup ke sběru údajů s ohledem na nový vývoj politiky a 
vznikající potřeby údajů nesmí být na úkor zajištění právní jistoty a předvídatelnosti pro 
respondenty a tvůrce údajů (zemědělce, správní orgány, velkoobchodní subjekty, 
zprostředkovatele atd.). V tomto ohledu se příloha považuje za podstatnou součást tohoto 
nařízení a změny oblastí, témat a dílčích témat v příloze podléhají řádnému legislativnímu 
postupu.

Pozměňovací návrh 87
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ekologická produkce je stále 
důležitějším ukazatelem udržitelných 
systémů zemědělské výroby. Je proto 
nezbytné zajistit soulad dostupných 
statistických údajů o ekologickém 
zemědělství s ostatními statistikami 
týkajícími se zemědělské výroby, a to 
jejich začleněním do souborů údajů. Tyto 
statistiky ekologické produkce by rovněž 
měly být soudržné s administrativními 
informacemi vypracovanými podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848(23) a měly by je využívat.

(16) Ekologická produkce je stále 
důležitějším ukazatelem udržitelných 
systémů zemědělské výroby. Statistické 
údaje o ekologické produkci budou mít 
zásadní význam pro sledování pokroku 
akčního plánu pro rozvoj ekologické 
produkce v EU. Je proto nezbytné zajistit 
soulad dostupných statistických údajů o 
ekologickém zemědělství s ostatními 
statistikami týkajícími se zemědělské 
výroby, a to jejich začleněním do souborů 
údajů. Tyto statistiky ekologické produkce 
by rovněž měly být soudržné s 
administrativními informacemi 
vypracovanými podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/84823 a měly 
by je využívat.

_________________ _________________
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23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 
14.6.2018, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 
14.6.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Statistické údaje o uvádění 
syntetických vstupů na trh a o jejich 
používání musí být podrobné až do úrovně 
účinných látek a přípravků, aby bylo 
možné smysluplně posoudit trendy 
závislosti na vstupech chemických látek v 
zemědělství. Za prioritu se skutečně 
považuje odstranění restriktivních 
požadavků na agregaci syntetických 
vstupů, aby se zajistilo zveřejňování 
užitečnějších statistik a vypracování 
smysluplnějších harmonizovaných 
ukazatelů rizik podle směrnice 
2009/128/ES za účelem posouzení 
pokroku dosaženého při plnění cílů 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Statistiky uvádění přípravků na 
ochranu rostlin a biocidních přípravků na 
trh a jejich používání musí být podrobné 
až do úrovně účinných látek a přípravků 
pro údaje, aby bylo možné smysluplně 
posoudit trendy, pokud jde o závislost 
pesticidů a biocidů v zemědělství, a 
aktualizovat harmonizované ukazatele 
rizik podle směrnice 2009/128/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem přispět k cílům EU v 
oblasti boje proti antimikrobiální 
rezistenci u lidí a zvířat by měly být 
statistiky o prodeji veterinárních 
antimikrobiálních léčivých přípravků pro 
zvířata určená k produkci potravin 
poskytovány v souladu s požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/61a.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by být možné sbírat údaje o 
tématech ad hoc týkajících se 
zemědělských vstupů a výstupů v 

18. Mělo by být možné sbírat údaje o 
tématech ad hoc týkajících se 
zemědělských vstupů a výstupů v 
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konkrétní době, aby byly pravidelně 
sbírané údaje doplněny o doplňující údaje 
o tématech, která vyžadují více informací, 
o nově se objevujících jevech nebo 
inovacích.

konkrétní době, aby byly pravidelně 
sbírané údaje doplněny o doplňující údaje 
o tématech, která vyžadují více informací, 
o nově se objevujících jevech nebo 
inovacích. V zájmu zajištění 
transparentnosti, právní jistoty a 
minimalizace administrativní zátěže 
respondentů a členských států by však 
shromažďování údajů ad hoc mělo být 
výjimečně prováděno poté, co byla 
provedena důkladná studie proveditelnosti 
ohledně potřeby vytvářet nové statistiky a 
po konzultaci se zúčastněnými stranami. 
Vnitrostátní orgány by měly mít přístup k 
finanční podpoře Unie na pokrytí nákladů 
na provádění souvisejících se sběrem 
údajů ad hoc.

Or. en

Odůvodnění

Sběr údajů ad hoc pravděpodobně způsobí orgánům členských států dodatečné produkční 
náklady a zatížení při plnění povinnosti podávat zprávy v odvětví zemědělství. V tomto ohledu 
budou budoucí potřeby vývoje a vypracovávání nových statistik pro toto nařízení, o něž se 
opírá Zelená dohoda pro Evropu a související strategie, výsledkem studie proveditelnosti a 
konzultace se zúčastněnými stranami a budou podpořeny finančním příspěvkem Evropské 
unie.

Pozměňovací návrh 92
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se snížila administrativní zátěž 
členských států, měly by být povoleny 
výjimky z některých pravidelných 
předávání údajů, pokud se členské státy 
podílí na souhrnu EU v případě těchto 
údajů jen zanedbatelně.

19. Aby se snížila administrativní zátěž 
členských států, měly by být povoleny 
výjimky z některých pravidelných přenosů 
údajů, pokud jsou příspěvky členských 
států k souhrnu za EU pro tyto údaje nízké 
a pokud mají proměnné v dotčených 
členských státech nízkou prevalenci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zlepšila efektivnost procesů 
tvorby statistiky v rámci ESS a aby se 
snížila administrativní zátěž respondentů, 
měly by mít národní statistické úřady (dále 
též „NSÚ“) a jiné vnitrostátní orgány právo 
na rychlý a bezplatný přístup k veškerým 
administrativním údajům sbíraným pro 
veřejné účely a na jejich využívání bez 
ohledu na to, zda jsou tyto údaje v držení 
veřejných či soukromých subjektů. NSÚ a 
jiné vnitrostátní orgány by rovněž měly mít 
možnost tyto administrativní údaje 
integrovat do statistik v souladu s článkem 
17a nařízení (ES) č. 223/2009, a to v míře 
nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské zemědělské statistiky.

20. Aby se zlepšila efektivnost procesů 
tvorby statistiky v rámci ESS a aby se 
snížila administrativní zátěž respondentů, 
měly by mít národní statistické úřady (dále 
též „NSÚ“) a jiné vnitrostátní orgány právo 
na rychlý a bezplatný přístup k veškerým 
administrativním údajům sbíraným pro 
veřejné účely a na jejich využívání bez 
ohledu na to, zda jsou tyto údaje v držení 
veřejných či soukromých subjektů. NSÚ a 
jiné vnitrostátní orgány by rovněž měly mít 
možnost tyto administrativní údaje 
integrovat do statistik v souladu 
s článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009, 
a to v míře nezbytné pro vývoj, 
vypracovávání a šíření evropské 
zemědělské statistiky. Při zpřístupňování 
údajů musí být zohledněna soukromá 
práva jednotlivců a vlastnictví údajů. 
Shromážděné údaje by se měly používat 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro 
provedení příslušných analýz. Kromě toho 
by k údajům měli mít přístup pouze ti, 
kteří mají potřebnou kvalifikaci, a za 
žádných okolností by k nim neměly mít 
přístup neoprávněné osoby ani široká 
veřejnost. Údaje musí být shromažďovány 
pro konkrétní účel a nesmějí být dále 
zpracovávány ani zveřejněny způsobem 
neslučitelným s uvedeným účelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby se zlepšila efektivnost procesů 
tvorby statistiky v rámci ESS a aby se 
snížila administrativní zátěž respondentů, 
měly by mít národní statistické úřady (dále 
též „NSÚ“) a jiné vnitrostátní orgány právo 
na rychlý a bezplatný přístup k veškerým 
administrativním údajům sbíraným pro 
veřejné účely a na jejich využívání bez 
ohledu na to, zda jsou tyto údaje v držení 
veřejných či soukromých subjektů. NSÚ a 
jiné vnitrostátní orgány by rovněž měly mít 
možnost tyto administrativní údaje 
integrovat do statistik v souladu s článkem 
17a nařízení (ES) č. 223/2009, a to v míře 
nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření 
evropské zemědělské statistiky.

20. Aby se zlepšila efektivnost procesů 
tvorby statistiky v rámci ESS a aby se 
snížila administrativní zátěž respondentů, 
měly by mít národní statistické úřady (dále 
též „NSÚ“) a jiné vnitrostátní orgány právo 
na rychlý a bezplatný přístup k veškerým 
administrativním údajům sbíraným pro 
veřejné účely a na jejich využívání bez 
ohledu na to, zda jsou tyto údaje v držení 
veřejných či soukromých subjektů. Tyto 
údaje mají být shromažďovány pro 
konkrétní účel a neměly by být dále 
zpracovávány ani zveřejňovány způsobem, 
který je s tímto účelem neslučitelný. 
Kromě toho by k těmto údajům měly mít 
přístup pouze oprávněné osoby s 
potřebnou kvalifikací. NSÚ a jiné 
vnitrostátní orgány by rovněž měly mít 
možnost tyto administrativní údaje 
integrovat do statistik v souladu 
s článkem 17a nařízení (ES) č. 223/2009, 
a to v míře nezbytné pro vývoj, 
vypracovávání a šíření evropské 
zemědělské statistiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Jakékoli zpracování osobních 
údajů podle tohoto nařízení podléhá 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 a ustanovením přijatým v 
souladu s uvedeným nařízením. 
Shromážděné údaje by se měly používat 
pouze po dobu nezbytně nutnou pro 
provedení příslušných analýz. Při 
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poskytování údajů by měla být zohledněna 
soukromá práva jednotlivců a vlastnictví 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20 b) Zemědělské údaje jsou ve stále 
větší míře získávány prostřednictvím 
digitálních zemědělských postupů, kde je 
zemědělec i nadále hlavním 
poskytovatelem údajů, který je odpovědný 
za sběr, zpracování a správu 
zemědělských údajů. Kodex chování pro 
sdílení zemědělských údajů na základě 
smluvní dohody slouží jako dobrý základ 
pro zlepšení transparentnosti, 
odpovědnosti a důvěry v situaci, kdy 
zemědělci sdílejí strojově generované 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly usilovat o co 
možná největší modernizaci způsobů sběru 
údajů. Mělo by se podporovat využívání 
digitálních řešení.

21. Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly usilovat o co 
možná největší modernizaci způsobů sběru 
údajů. Mělo by být podporováno využívání 
digitálních řešení a nástrojů pro 
monitorování půdy, jako je program Unie 
pro pozorování Země Copernicus. Ve 
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venkovských, horských a odlehlých 
oblastech je zapotřebí rychlého a 
spolehlivého internetového připojení k 
využívání on-line průzkumů, družicových 
informací a strojově generovaných dat a 
dat velkého objemu.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly usilovat o co 
možná největší modernizaci způsobů sběru 
údajů. Mělo by se podporovat využívání 
digitálních řešení.

21. Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly usilovat o co 
možná největší modernizaci způsobů sběru 
údajů. Mělo by se podporovat využívání 
digitálních řešení.

Cílem metod sběru a shromažďování 
údajů není vytvářet dodatečné náklady 
nebo administrativní zátěž pro členské 
státy nebo zemědělce, zejména pro malé a 
střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly usilovat o co 
možná největší modernizaci způsobů 
sběru údajů. Mělo by se podporovat 
využívání digitálních řešení.

21) Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány by měly pokud možno 
usilovat o modernizaci metod 
shromažďování údajů s využitím nástrojů 
technické pomoci. Mělo by se podporovat 
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využívání digitálních řešení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro účely zajištění flexibility a 
snížení administrativní zátěže respondentů, 
NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů by 
mělo být členským státům umožněno 
využívat statistická zjišťování, 
administrativní záznamy a veškeré další 
zdroje, metody či inovativní přístupy, 
včetně vědecky podložených a řádně 
zdokumentovaných metod, jako je 
imputace, odhad a modelování. Vždy by 
měla být zajištěna kvalita, a zejména 
přesnost, včasnost a srovnatelnost statistiky 
založené na těchto zdrojích.

22. Pokud právní předpisy EU 
vyžadují, aby odborníci vedli záznamy o 
vstupech a výstupech, použijí se tyto 
záznamy pro sběr údajů podle tohoto 
nařízení. Jako nejlepší možnost se 
doporučuje povinné shromažďování 
údajů, protože umožňuje rychlé a 
nákladově efektivní získávání přesných a 
spolehlivých údajů o uvádění vstupů na 
trh a jejich využívání. V zájmu zajištění 
flexibility a snížení administrativní zátěže 
respondentů, NSÚ a dalších vnitrostátních 
orgánů by členské státy měly mít možnost 
doplnit tyto povinné údaje prostřednictvím 
statistických zjišťování, administrativních 
záznamů a jakýchkoli jiných zdrojů, 
metod nebo inovativních přístupů, včetně 
vědecky podložených a dobře 
zdokumentovaných metod, jako je 
imputace, odhad, věda o občanech a 
modelování. Vždy by měla být zajištěna 
kvalita, a zejména přesnost, včasnost a 
srovnatelnost statistiky založené na těchto 
zdrojích.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro účely zajištění flexibility a 
snížení administrativní zátěže respondentů, 
NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů by 
mělo být členským státům umožněno 
využívat statistická zjišťování, 
administrativní záznamy a veškeré další 
zdroje, metody či inovativní přístupy, 
včetně vědecky podložených a řádně 
zdokumentovaných metod, jako je 
imputace, odhad a modelování. Vždy by 
měla být zajištěna kvalita, a zejména 
přesnost, včasnost a srovnatelnost statistiky 
založené na těchto zdrojích.

22. V zájmu zajištění flexibility a 
snížení administrativní zátěže respondentů, 
NSÚ a dalších vnitrostátních orgánů by 
členské státy měly mít možnost používat 
statistická zjišťování, administrativní 
záznamy a jakékoli jiné zdroje, metody 
nebo inovativní přístupy, jako jsou 
digitální nástroje a vzdálené senzory, 
jakož i vědecky podložené a dobře 
zdokumentované metody, jako je 
imputace, odhadování a modelování. Vždy 
by měla být zajištěna kvalita, a zejména 
přesnost, včasnost a srovnatelnost statistiky 
založené na těchto zdrojích.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Při snižování administrativní 
zátěže zemědělských podniků by měla být 
dána přednost dostupnosti stávajících 
administrativních záznamů před 
používáním statistických údajů při 
určování souborů údajů a proměnných, 
které mají být požadovány.

Or. nl

Pozměňovací návrh 103
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) Dne 25. června 1998 podepsalo 
Společenství Úmluvu Evropské 
hospodářské komise Organizace 
spojených národů o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí (dále 
jen „Aarhuská úmluva“). EU schválila 
Aarhuskou úmluvu dne 17. února 2005. 
Ustanovení práva EU musí být v souladu s 
uvedenou úmluvou. Aarhuská úmluva 
vyzývá k umožnění přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí buď na 
základě žádosti, nebo prostřednictvím 
aktivního šíření orgány, na něž se úmluva 
vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) Dne 25. června 1998 podepsalo 
Společenství Úmluvu Evropské 
hospodářské komise Organizace 
spojených národů o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí (dále 
jen „Aarhuská úmluva“). EU schválila 
Aarhuskou úmluvu dne 17. února 2005. 
Ustanovení práva EU musí být v souladu s 
uvedenou úmluvou. Aarhuská úmluva 
vyzývá k umožnění přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí buď na 
základě žádosti, nebo prostřednictvím 
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aktivního šíření orgány, na něž se úmluva 
vztahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) Aby byl zajištěn soulad s 
Aarhuskou úmluvou, stanoví toto nařízení 
úroveň podrobností, na které musí 
Eurostat proaktivně šířit shromážděné 
údaje, zejména o používání a prodeji 
přípravků na ochranu rostlin a biocidních 
přípravků. Cílem tohoto zveřejnění je 
rovněž minimalizovat počet žádostí o 
přístup k informacím o tématech 
souvisejících s emisemi do životního 
prostředí, a tím omezit administrativní 
zátěž Eurostatu a vnitrostátních orgánů, 
které se těmito žádostmi potýkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23b) Nařízení (ES) č. 1367/2006 a 
směrnice 2003/4/ES o použití ustanovení 
Aarhuské úmluvy obsahují ustanovení o 
shromažďování, přístupu veřejnosti a 
šíření informací o životním prostředí. Toto 
nařízení a směrnice zejména stanoví, že se 
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má za to, že převažující veřejný zájem na 
zpřístupnění existuje, pokud se 
požadované informace týkají emisí do 
životního prostředí, a to i v případě, že by 
zpřístupnění vedlo k porušení ochrany 
obchodních zájmů, včetně veřejného 
zájmu na zachování statistické důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23 c) Aby byl zajištěn soulad s 
Aarhuskou úmluvou, stanoví toto 
nařízení, pokud jde o údaje o vstupních 
chemických látkách (hnojiva, přípravky 
na ochranu rostlin, biocidní přípravky a 
veterinární léčivé přípravky), úroveň 
podrobností, na které musí Eurostat 
shromážděné údaje proaktivně 
zveřejňovat. Takové aktivní šíření rovněž 
zabrání administrativní zátěži Eurostatu a 
vnitrostátních orgánů spojené s 
vyřizováním vícenásobných žádostí o 
přístup k dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V souladu se zásadou řádného (25) V roce 2016 bylo v souladu se 
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finančního řízení bylo provedeno 
posouzení dopadů s cílem zaměřit 
statistický program stanovený tímto 
nařízením na zajištění efektivnosti při 
dosahování cílů a zohlednit rozpočtová 
omezení.

zásadou řádného finančního řízení 
provedeno posouzení dopadů „Strategie 
pro zemědělskou statistiku do roku 2020 a 
na další období“ s cílem zaměřit statistický 
program zavedený tímto nařízením na 
zajištění efektivnosti při dosahování 
příslušných cílů a zohlednit rozpočtová 
omezení. Vzhledem k nejnovějšímu vývoji 
politiky, jenž vyplývá z nového modelu 
SZP a Zelené dohody pro Evropu spolu s 
příslušnými strategiemi „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategií biologické 
rozmanitosti, by toto posouzení dopadů 
mělo být odpovídajícím způsobem 
aktualizováno, aby lépe odráželo nové 
potřeby údajů.

Or. en

Odůvodnění

Výbor AGRI vyzval Komisi, aby doplnila posouzení dopadů „Strategie pro zemědělskou 
statistiku do roku 2020 a na další období“ z roku 2016 s cílem zohlednit nejnovější vývoj 
související s reformou SZP a probíhajícím procesem souvisejícím se strategií „od zemědělce 
ke spotřebiteli“. Nový model SZP zahrnuje sledování a hodnocení založené na ukazatelích s 
cílem ověřit výkonnost členských států s ohledem na dosažení předem stanovených cílů. Je 
proto zásadně důležité, aby byly ukazatele funkční díky shromažďování odpovídajících údajů. 
Aktualizace posouzení dopadů by vyjasnila nové potřeby údajů vyplývající z nedávného vývoje 
politik, zejména pokud jde o sběr agro-environmentálních statistik. To by mohlo 
minimalizovat potřebu údajů ad hoc, jež s sebou nese riziko další administrativní zátěže 
respondentů údajů a tvůrců údajů.

Pozměňovací návrh 109
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné zohlednit 
vznikající potřeby údajů vyplývající 
zejména z nového vývoje v oblasti 
zemědělství, z revidovaných právních 
předpisů a z měnících se politických 
priorit, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 

(27) Aby bylo možné zohlednit 
vznikající potřeby údajů vyplývající 
zejména z nového vývoje v oblasti 
zemědělství, z revidovaných právních 
předpisů a z měnících se politických 
priorit, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
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článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změny dílčích 
témat uvedených v tomto nařízení a 
stanovení témat a dílčích témat, která se 
mají poskytnout, a dalších praktických 
opatření pro sběr údajů ad hoc podle tohoto 
nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů(25). V zájmu zajištění rovné účasti 
na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změny dílčích 
témat uvedených v tomto nařízení a 
stanovení témat a dílčích témat, která se 
mají poskytnout, a dalších praktických 
opatření pro sběr údajů ad hoc podle tohoto 
nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů(). Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na zasedání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci. Tyto operace 
by za žádných okolností neměly vést ke 
zvýšení administrativní zátěže a nákladů 
pro zemědělské podniky a členské státy. 
Aby se minimalizovala administrativní 
zátěž, je třeba se v co největší míře 
vyhnout novým informačním 
povinnostem. Na požadavky na informace 
by se měla vztahovat zásada „one-out“ 
pro zlepšování právní úpravy.

_________________
25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. nl

Pozměňovací návrh 110
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné zohlednit 
vznikající potřeby údajů vyplývající 
zejména z nového vývoje v oblasti 

27. Aby bylo možné zohlednit 
vznikající potřeby údajů vyplývající 
zejména z nového vývoje v oblasti 
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zemědělství, z revidovaných právních 
předpisů a z měnících se politických 
priorit, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změny dílčích 
témat uvedených v tomto nařízení a 
stanovení témat a dílčích témat, která se 
mají poskytnout, a dalších praktických 
opatření pro sběr údajů ad hoc podle tohoto 
nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů(25). V zájmu zajištění rovné účasti 
na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

zemědělství, z revidovaných právních 
předpisů a z měnících se politických 
priorit, měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem změny dílčích 
témat uvedených v tomto nařízení a 
stanovení témat a dílčích témat, která se 
mají poskytnout, a dalších praktických 
opatření pro sběr údajů ad hoc podle tohoto 
nařízení. Při přijímání těchto aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zohlednit aspekty, jako jsou náklady a 
administrativní zátěž zemědělských 
podniků a členských států. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů(). V zájmu 
zajištění rovné účasti na vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci obdrží 
Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

_________________
25 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) U nových proměnných by měla být 
pod vedením Eurostatu provedena studie 
proveditelnosti ve spolupráci s 
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příslušnými národními statistickými 
úřady.

Or. nl

Pozměňovací návrh 112
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provádění tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, aby mohla upřesnit soubory 
údajů související s tématy a dílčími tématy 
uvedenými v příloze a rovněž technické 
prvky údajů, které se mají poskytnout, aby 
mohla stanovit seznamy a popisy 
proměnných a dalších praktických opatření 
pro sběr údajů ad hoc a rovněž aby mohla 
stanovit praktická opatření pro zprávy o 
kvalitě a jejich obsah. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011(26).

28. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o upřesnění 
datových souborů souvisejících s tématy a 
dílčími tématy uvedenými v příloze a 
technické prvky údajů, které mají být 
poskytovány, vypracování seznamů a 
popisů proměnných a dalších praktických 
opatření pro shromažďování údajů ad hoc 
a stanovení praktických opatření pro 
zprávy o kvalitě a jejich obsahu. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Při 
výkonu těchto pravomocí by Komise měla 
přihlížet k aspektům, jako jsou náklady a 
administrativní zátěž zemědělských 
podniků a členských států.

_________________
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Benoît Biteau
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za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení by se mělo použít, 
aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES(27) 
a nařízení (ES) č. 1367/2006(28).

31. Toto nařízení by se mělo použít, 
aniž je dotčeno nařízení (ES) 1049/2001, 
směrnice 2003/4/ES a nařízení (ES) č. 
1367/2006. To zejména znamená, že 
veřejnosti bude na základě žádosti 
umožněn přístup k údajům 
shromážděným podle tohoto nařízení, 
které nebyly proaktivně zveřejněny, v 
souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001, 
nařízením (ES) č. 1367/2006 a směrnicí 
2003/4/ES.

_________________
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o 
přístupu veřejnosti k informacím o 
životním prostředí a o zrušení směrnice 
Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 
14.2.2003, s. 26).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Toto nařízení by se mělo použít, 31. Toto nařízení by se mělo použít, 
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aniž jsou dotčeny směrnice 2003/4/ES(27) 
a nařízení (ES) č. 1367/2006(28).

aniž je dotčeno nařízení (ES) 1049/2001, 
směrnice 2003/4/ES a nařízení (ES) č. 
1367/2006. Proto v případě, že údaje 
nebyly proaktivně zveřejněny, je veřejnosti 
na základě žádosti umožněn přístup v 
souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 ve 
spojení s nařízením (ES) č. 1367/2006 a 
směrnicí 2003/4/ES.

_________________
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o 
přístupu veřejnosti k informacím o 
životním prostředí a o zrušení směrnice 
Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 
14.2.2003, s. 26).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví rámec pro 
souhrnnou evropskou statistiku, která se 
týká vstupů a výstupů zemědělských 
činností, jakož i použití těchto výstupů 
jako meziproduktů v zemědělství a rovněž 
jejich sběru a průmyslového zpracování.

Toto nařízení stanoví integrovaný rámec 
pro agregovanou evropskou statistiku o 
zemědělských vstupech a produktech 
zemědělských činností a o mezispotřebě 
těchto produktů v zemědělství a jejich 
sběru a průmyslovém zpracování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
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Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) „hnojivem“ hnojivý výrobek EU, 
jehož funkcí je poskytovat živiny rostlinám 
nebo houbám, které splňují požadavky 
stanovené v příloze I části II nařízení (ES) 
2019/1009;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) „anorganickým hnojivem“ hnojivo 
obsahující nebo uvolňující živiny v 
minerální formě, jiné než organické nebo 
organominerální, které splňuje požadavky 
stanovené v příloze I části II nařízení (ES) 
2019/1009;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) „veterinárním léčivým 
přípravkem“ veterinární léčivý přípravek 
ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 
2019/6;
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) „antimikrobiální látkou“ se 
rozumí jakákoli látka s přímým účinkem 
na mikroorganismy, která se používá k 
léčbě nebo prevenci infekcí nebo 
infekčních onemocnění, včetně antibiotik, 
antivirotik, antimykotik a antiprotozoak, 
ve smyslu čl. 4 bodu 12 nařízení (EU) 
2019/6;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) „veterinárním léčivým 
přípravkem“ veterinární léčivý přípravek 
ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 
2019/6;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V oblasti environmentálních 
výstupů zemědělství podle čl. 5 odst. 1 
písm. ca) pokrývají údaje 95 % celkové 
využívané zemědělské plochy (vyjma 
zelinářských zahrad) každého členského 
státu a související environmentální 
externality.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě tématu přípravků na 
ochranu rostlin uvedeného v čl. 5 odst. 1 
písm. d) bodě iii) se údaje vztahují na 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na 
trh podle definice v čl. 3 bodě 9 nařízení 
(ES) č. 1107/2009.

4. U tématu syntetických vstupů podle 
čl. 5 odst. 1 písm. d) bodu iii) musí údaje 
zahrnovat:

a) 100 % přípravků na ochranu rostlin 
uvedených na trh podle definice v čl. 3 
bodě 9 nařízení (ES) č. 1107/2009 a 
záznamy všech profesionálních uživatelů 
v souladu s článkem 67 nařízení 
1107/2009;
b) 100 % biocidních přípravků uváděných 
na trh podle definice v čl. 3 bodě 1 
nařízení (EU) č. 528/2012 pro použití v 
prostorách obsahujících zvířata určená k 
produkci potravin nebo v jejich blízkosti;
100 % veterinárních léčivých přípravků 
uvedených na trh podle článku 4 nařízení 
(EU) 2019/6 pro použití u zvířat určených 
k produkci potravin a záznamů v souladu 
s článkem 57 nařízení 2019/6;
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Or. en

Pozměňovací návrh 123
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě tématu přípravků na 
ochranu rostlin uvedeného v čl. 5 odst. 1 
písm. d) bodě iii) se údaje vztahují na 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na 
trh podle definice v čl. 3 bodě 9 nařízení 
(ES) č. 1107/2009.

4. Pokud jde o témata uvedená v čl. 5 
odst. 1 písm. d) bodě iii), údaje zahrnují:

a) 100 % přípravků na ochranu rostlin 
uvedených na trh podle definice v čl. 3 
bodě 9 nařízení (ES) č. 1107/2009 a 100 
% záznamů všech profesionálních 
uživatelů v souladu s článkem 67 nařízení 
(ES) č. 1107/2009;
b) 100 % biocidních přípravků uváděných 
na trh podle definice v čl. 3 bodě 1 
nařízení (EU) č. 528/2012 pro použití u 
zvířat určených k produkci potravin nebo 
v jejich blízkosti nebo v prostorách 
obsahujících zvířata určená k produkci 
potravin;
100 % veterinárních léčivých přípravků 
uvedených na trh podle definice v článku 
4 nařízení (EU) 2019/6 pro použití u zvířat 
určených k produkci potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4. V případě tématu přípravků na 
ochranu rostlin uvedeného v čl. 5 odst. 1 
písm. d) bodě iii) se údaje vztahují na 
přípravky na ochranu rostlin uvedené na 
trh podle definice v čl. 3 bodě 9 nařízení 
(ES) č. 1107/2009.

4. V případě tématu přípravků na 
ochranu rostlin podle čl. 5 odst. 1 písm. d) 
bodu iii) musí údaje zahrnovat přípravky 
na ochranu rostlin uvedené na trh podle 
definice v čl. 3 bodě 9 nařízení (ES) č. 
1107/2009 a použití profesionálními 
uživateli podle článku 67 nařízení (ES) č. 
1107/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Isabel Carvalhais

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro téma veterinárních léčivých 
přípravků uvedených v čl. 5 odst. 1 bodu 
iiia) přípravky uváděné na trh, včetně 
antimikrobiálních látek, jak jsou 
definovány v článku 4 nařízení (EU) 
2019/6, pro použití u zvířat určených k 
produkci potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí 
akty, které dále upřesní požadavky na 
pokrytí uvedené v odstavcích 2, 3 a 4. Tyto 
prováděcí akty se přijímají postupem podle 
čl. 15 odst. 2.

5. Komise může přijmout prováděcí 
akty, které dále upřesní požadavky na 
pokrytí uvedené v odstavcích 2, 3 a 4. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 2 a 
nepředstavují významnou dodatečnou 
zátěž nebo náklady pro zemědělce ani pro 
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členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout prováděcí 
akty, které dále upřesní požadavky na 
pokrytí uvedené v odstavcích 2, 3 a 4. Tyto 
prováděcí akty se přijímají postupem podle 
čl. 15 odst. 2.

5. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci, jimiž dále upřesní 
požadavky na pokrytí uvedené v 
odstavcích 2, 3 a 4. Tyto akty v přenesené 
pravomoci se přijímají v souladu s 
článkem 73.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Živočišná výroba podle postupů 
minimalizujících použití biocidních a 
veterinárních léčivých přípravků

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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iiia) plodiny vyprodukované 
zemědělskými postupy minimalizujícími 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
biocidních přípravků

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Environmentální výstupy 
zemědělství
výstupy související s biologickou 
rozmanitostí
II) výstupy související s půdou
výstupy související s vodou
III) výstupy související s klimatem

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statistika živin a přípravků na 
ochranu rostlin:

d) statistika vstupů, včetně živin, 
přípravků na ochranu rostlin, biocidů, 
léčivých přípravků a osiva

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statistika živin a přípravků na 
ochranu rostlin:

d) statistika živin, pesticidů a 
veterinárních léčivých přípravků

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statistika živin a přípravků na 
ochranu rostlin:

d) statistika živin, pesticidů, 
veterinárních léčivých přípravků

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) statistika živin a přípravků na 
ochranu rostlin:

d) statistika syntetických vstupů a 
bilance živin

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Isabel Carvalhais



PE693.601v01-00 52/95 AM\1232465CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) veterinární léčivé přípravky, včetně 
antimikrobiálních látek

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) biocidní přípravky

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) biocidní přípravky

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) osiv

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) o veterinárních léčivých 
přípravcích,

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – písm. iii b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) o veterinárních léčivých 
přípravcích,

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Statistika přechodu na minimální 
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používání chemických syntetických vstupů
praktiky integrované ochrany rostlin ve 
smyslu směrnice 2009/128 ES

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) statistické údaje o přechodu k 
minimálnímu používání chemických 
vstupů, včetně postupů integrované 
ochrany rostlin ve smyslu směrnice 
2009/128ES

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) statistické údaje o přechodu k 
minimálnímu používání chemických 
vstupů, včetně postupů integrované 
ochrany rostlin ve smyslu směrnice 
2009/128ES

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Manuel Bompard
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do souborů údajů jsou začleněny 
údaje o ekologické produkci a 
ekologických produktech, které jsou v 
souladu s nařízením (EU) 2018/848.

4. Do souborů údajů jsou začleněny 
údaje o ekologické produkci a 
ekologických produktech, které jsou v 
souladu s nařízením (EU) 2018/848. Údaje 
o ekologické produkci a produktech se 
shromažďují pro každou oblast, téma a 
podrobné téma a měly by být uvedeny 
společně s údaji o konvenčním 
zemědělství a v samostatné kategorii.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Regionální údaje se poskytují na 
úrovni NUTS2 podle definice v nařízení 
(ES) č. 1059/2003.

5. Regionální údaje se poskytují na 
úrovni NUTS2, jak je definována v 
nařízení (ES) č. 1059/2003, s výjimkou 
případů, kdy je v přílohách uvedena 
přesnější úroveň (např. NUTS 3).

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má určitá proměnná v 
členském státě nízký nebo nulový výskyt, 

vypouští se
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mohou být hodnoty této proměnné z 
předávaných souborů údajů vyloučeny za 
předpokladu, že dotčený členský stát jejich 
vyloučení řádně odůvodnil Komisi 
(Eurostatu).

Or. en

Odůvodnění

Vyjádření nízké nebo nulové prevalence se používá v nařízení 2018/1091 o integrované 
statistice zemědělských podniků, i když není definováno.

Pozměňovací návrh 147
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má určitá proměnná v 
členském státě nízký nebo nulový výskyt, 
mohou být hodnoty této proměnné z 
předávaných souborů údajů vyloučeny za 
předpokladu, že dotčený členský stát jejich 
vyloučení řádně odůvodnil Komisi 
(Eurostatu).

6. Pokud má určitá proměnná 
v členském státě nízký nebo nulový výskyt, 
mohou být hodnoty této proměnné z 
předávaných souborů údajů vyloučeny za 
předpokladu, že dotčený členský stát jejich 
vyloučení řádně odůvodnil Komisi 
(Eurostatu). Toto vyloučení se nevztahuje 
na údaje shromážděné o syntetických 
vstupech a bilanci živin, jak jsou 
definovány v čl. 5 odst. 1 písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc vypouští se
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přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, jimiž se mění dílčí 
témata stanovená v příloze.

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, jimiž se mění dílčí 
témata stanovená v příloze.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Potřeba zachovat flexibilní přístup ke sběru údajů s ohledem na nový vývoj politiky a 
vznikající potřeby údajů nesmí být na úkor zajištění právní jistoty a předvídatelnosti pro 
respondenty a tvůrce údajů (zemědělce, správní orgány, velkoobchodní subjekty, 
zprostředkovatele atd.). V tomto ohledu se příloha považuje za podstatnou součást tohoto 
nařízení a změny oblastí, témat a dílčích témat v příloze podléhají řádnému legislativnímu 
postupu.

Pozměňovací návrh 150
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, jimiž se mění dílčí 
témata stanovená v příloze.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, jimiž se mění dílčí 
témata stanovená v příloze.

8. Za účelem změny tohoto nařízení 
změnou dílčích témat uvedených v příloze 
musí být dodržen řádný legislativní 
postup.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 - odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, jimiž se mění dílčí 
témata stanovená v příloze.

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 14, kterými se do 
přílohy I doplňují dílčí témata.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise může přijmout prováděcí 
akty za účelem vymezení souborů údajů, 

9. Komise může přijmout prováděcí 
akty za účelem vymezení souborů údajů, 
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které mají být předány Komisi (Eurostatu). 
Uvedené prováděcí akty stanoví ve 
vhodných případech tyto technické prvky 
údajů, které se mají poskytnout:

které mají být předány Komisi (Eurostatu). 
Není-li to již uvedeno v příloze Ia, stanoví 
tyto prováděcí akty tyto technické prvky 
údajů, které mají být poskytnuty, je-li to 
vhodné:

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise může přijmout prováděcí 
akty za účelem vymezení souborů údajů, 
které mají být předány Komisi (Eurostatu). 
Uvedené prováděcí akty stanoví ve 
vhodných případech tyto technické prvky 
údajů, které se mají poskytnout:

9. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci, kterými stanoví 
soubory údajů, které mají být předány 
Komisi (Eurostatu). Tyto akty v přenesené 
pravomoci stanoví v případě potřeby tyto 
technické prvky údajů, které mají být 
poskytnuty:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Pokud jde o hnojiva, měl by být v 
prováděcím aktu stanoven seznam 
referenčních hnojiv, u nichž musí být 
shromažďovány údaje o cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
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Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) proměnné týkající se ekologické 
produkce a ekologických produktů;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V tomto nařízení by měly být stanoveny informace o ekologické produkci a produktech.

Pozměňovací návrh 157
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) seznam referenčních hnojiv, u 
nichž musí být shromažďovány údaje o 
cenách;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zlepšit dostupné statistiky a transparentnost trhu, 
pokud jde o ceny hnojiv.

Pozměňovací návrh 158
Clara Aguilera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle čl. 15 odst. 2 a musí být přijaty 
nejpozději devět měsíců před začátkem 

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle čl. 15 odst. 2 a musí být přijaty 
nejpozději dvanáct měsíců před začátkem 
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referenčního roku. referenčního roku.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se prodloužit lhůtu, aby bylo možné zvládnout složitost požadovaných údajů a 
umožnit členským státům poskytovat kvalitní údaje, zejména údaje s decentralizovanou vnitřní 
organizací.

Pozměňovací návrh 159
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle čl. 15 odst. 2 a musí být přijaty 
nejpozději devět měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijmou v souladu s článkem 14 
nejpozději do [vložit 6 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výkonu své pravomoci přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle odstavců 8 a 9 
Komise zajistí, aby byly splněny tyto 
podmínky:
akty v přenesené pravomoci mají za cíl 
dosažení neutrality, pokud jde o náklady 
a zátěž, nebo jejich snížení a v žádném 
případě nepředstavují významné 
dodatečné náklady ani zátěž pro členské 
státy či pro respondenty;
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akty v přenesené pravomoci se přijímají 
nejméně 12 měsíců před začátkem 
referenčního období pro údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty nesmí vést k další 
administrativní zátěži nebo nákladům pro 
zemědělské podniky a členské státy. 
Seznam proměnných a metodická 
pravidla zohlední dostupnost 
administrativních údajů, aby se 
minimalizovala potřeba statistických 
zjišťování.

Or. nl

Pozměňovací návrh 162
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Seznam proměnných uvedený v 
odst. 9 písm. a) nezvyšuje stávající celkový 
počet proměnných s rozpětím flexibility 1 
%.

Or. nl

Pozměňovací návrh 163
Bert-Jan Ruissen
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. V případě nových povinností 
týkajících se statistických informací 
provede Eurostat ve spolupráci s 
příslušnými národními statistickými úřady 
studii proveditelnosti a před dokončením 
operací uvedených v odstavcích 8 a 9 
posoudí dopad na administrativní zátěž.

Or. nl

Pozměňovací návrh 164
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud Komise přijme akty v 
přenesené pravomoci v souladu s 
odstavcem 1, musí být splněny tyto 
podmínky:
a) akt v přenesené pravomoci 
nepředstavuje významné dodatečné 
náklady, které by měly za následek 
nepřiměřenou a neodůvodněnou zátěž pro 
zemědělské podniky a členské státy;
b) během pěti po sobě následujících let se 
přidává nejvýše jedno nové téma a tři dílčí 
témata.

Or. en

Odůvodnění

Sběr údajů ad hoc pravděpodobně způsobí orgánům členských států dodatečné výrobní 
náklady a zatížení při plnění zpravodajské povinnosti v odvětví zemědělství. V zájmu zajištění 
transparentnosti a právní jistoty se zavádějí některé ochranné doložky.

Pozměňovací návrh 165
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Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud jde o přijímání aktů v 
přenesené pravomoci uvedených v 
odstavci 1, testuje se proveditelnost 
nového sběru údajů, včetně dostupnosti 
vhodných zdrojů údajů a výrobních 
technik, statistické kvality a 
srovnatelnosti, souvisejících nákladů a 
zátěže, prostřednictvím studií 
proveditelnosti, které provede Komise 
nebo na dobrovolném základě členské 
státy s odpovídajícím financováním v 
souladu s článkem 11 tohoto nařízení.
Před zahájením jakékoli studie 
proveditelnosti podle tohoto odstavce 
Komise posoudí, zda mohou být nové 
statistiky založeny na informacích 
dostupných v příslušných správních 
zdrojích na úrovni Unie s cílem 
harmonizovat pokud možno používané 
pojmy a minimalizovat dodatečnou zátěž 
národních statistických úřadů a dalších 
vnitrostátních orgánů a posílit využívání 
stávajících údajů v souladu s článkem 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí potřeby vývoje a vypracovávání nových statistik pro toto nařízení, které jsou 
základem Zelené dohody pro Evropu a jejích souvisejících strategií, musí být výsledkem studie 
proveditelnosti a konzultace se zúčastněnými stranami a budou podpořeny finančním 
příspěvkem Evropské unie.

Pozměňovací návrh 166
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 počínaje referenčním 
rokem [vložte datum dva roky po vstupu 
nařízení v platnost], a poté v minimálním 
intervalu dvou let mezi jednotlivými sběry 
údajů ad hoc.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 počínaje referenčním 
rokem [vložte datum dva roky po vstupu 
nařízení v platnost], a poté v minimálním 
intervalu pěti let mezi jednotlivými sběry 
údajů ad hoc.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují dostatek času na přidělení zdrojů, aby mohly zahájit nový sběr údajů 
ad hoc.

Pozměňovací návrh 167
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan 
Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 počínaje referenčním 
rokem [vložte datum dva roky po vstupu 
nařízení v platnost], a poté v minimálním 
intervalu dvou let mezi jednotlivými sběry 
údajů ad hoc.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavci 1 počínaje referenčním 
rokem [vložte datum dva roky po vstupu 
nařízení v platnost], a poté v minimálním 
intervalu čtyř let mezi jednotlivými sběry 
údajů ad hoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí 3. Komise musí přijmout akty v 
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akty s cílem stanovit: přenesené pravomoci, kterými stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Clara Aguilera

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle článku 15 a musí být přijaty 
nejpozději dvanáct měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle článku 15 a musí být přijaty 
nejpozději 18 měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se prodloužit lhůtu, aby bylo možné zvládnout složitost požadovaných údajů a 
umožnit členským státům poskytovat kvalitní údaje, zejména údaje s decentralizovanou vnitřní 
organizací.

Pozměňovací návrh 170
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle článku 15 a musí být přijaty 
nejpozději dvanáct měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle článku 15 a musí být přijaty 
nejpozději 18 měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují dostatek času, aby stanovily nezbytné prostředky ke splnění požadavků 
prováděcího aktu.
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Pozměňovací návrh 171
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem 
podle článku 15 a musí být přijaty 
nejpozději dvanáct měsíců před začátkem 
referenčního roku.

Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijímají v souladu s článkem 14 
nejpozději do šesti měsíců od přijetí 
souvisejícího aktu uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento sběr dodatečných informací by měl 
být proveditelný a neměl by vést k 
nadměrné administrativní zátěži nebo 
dodatečným nákladům pro provozovatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam proměnných pro údaje ad hoc 
uvedený v odst. 3 písm. a) sestává až z 10 
proměnných.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 174
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 6 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při výkonu své pravomoci přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle 
odstavců 1 a 3 Komise zajistí, aby byly 
splněny tyto podmínky:
akty v přenesené pravomoci mají za cíl 
dosažení neutrality, pokud jde o náklady 
a zátěž, nebo jejich snížení a v žádném 
případě nepředstavují významné 
dodatečné náklady ani zátěž pro členské 
státy či pro respondenty;
akty v přenesené pravomoci se přijímají 
nejméně 12 měsíců před začátkem 
referenčního období pro údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Před přijetím aktů uvedených v 
odstavcích 1 a 3 provede Eurostat ve 
spolupráci s příslušnými národními 
statistickými úřady studii proveditelnosti a 
posoudí dopad na administrativní zátěž.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 176
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může být osvobozen 
od některých pravidelných předávání 
údajů, je-li v případě určité proměnné 
dopad tohoto členského státu na souhrn EU 
jen omezený. Komise může přijmout 
prováděcí akty vymezující prahové 
hodnoty pro proměnné podle konkrétní 
metodiky tak, aby použití těchto prahových 
hodnot nevedlo u dané proměnné ke 
snížení informací o jejím očekávaném 
souhrnu EU v daném referenčním roce o 
více než 5 %. Prahové hodnoty se z 
podnětu Komise (Eurostatu) revidují, aby 
odpovídaly trendům souhrnů EU.

2. Členský stát může být osvobozen 
od některých pravidelných předávání 
údajů, je-li v případě určité proměnné 
dopad tohoto členského státu na souhrn EU 
jen omezený. Tato výjimka se nemůže 
vztahovat na shromažďované údaje o 
chemických vstupech a bilanci živin 
definované v čl. 5 odst. 1 písm. d), údaje o 
přechodu k minimálnímu použití 
chemických vstupů podle definice v čl. 5 
odst. 1 písm. e). Komise může přijmout 
prováděcí akty vymezující prahové 
hodnoty pro proměnné podle konkrétní 
metodiky tak, aby použití těchto prahových 
hodnot nevedlo u dané proměnné ke 
snížení informací o jejím očekávaném 
souhrnu EU v daném referenčním roce o 
více než 5 %. Prahové hodnoty se z 
podnětu Komise (Eurostatu) revidují, aby 
odpovídaly trendům souhrnů EU. Prahové 
hodnoty se z podnětu Komise (Eurostatu) 
revidují, aby odpovídaly trendům souhrnů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může být osvobozen 
od některých pravidelných předávání 
údajů, je-li v případě určité proměnné 

2. Členský stát může být osvobozen 
od některých pravidelných předávání 
údajů, je-li v případě určité proměnné 
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dopad tohoto členského státu na souhrn EU 
jen omezený. Komise může přijmout 
prováděcí akty vymezující prahové 
hodnoty pro proměnné podle konkrétní 
metodiky tak, aby použití těchto prahových 
hodnot nevedlo u dané proměnné ke 
snížení informací o jejím očekávaném 
souhrnu EU v daném referenčním roce o 
více než 5 %. Prahové hodnoty se z 
podnětu Komise (Eurostatu) revidují, aby 
odpovídaly trendům souhrnů EU.

dopad tohoto členského státu na souhrn EU 
jen omezený. Toto osvobození se nemůže 
vztahovat na údaje shromážděné o 
syntetických vstupech a bilanci živin, jak 
jsou definovány v čl. 5 odst. 1 písm. d). 
Komise může přijmout prováděcí akty 
vymezující prahové hodnoty pro proměnné 
podle konkrétní metodiky tak, aby použití 
těchto prahových hodnot nevedlo u dané 
proměnné ke snížení informací o jejím 
očekávaném souhrnu EU v daném 
referenčním roce o více než 5 %. Prahové 
hodnoty se z podnětu Komise (Eurostatu) 
revidují, aby odpovídaly trendům souhrnů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může být osvobozen 
od některých pravidelných předávání 
údajů, je-li v případě určité proměnné 
dopad tohoto členského státu na souhrn 
EU jen omezený. Komise může přijmout 
prováděcí akty vymezující prahové 
hodnoty pro proměnné podle konkrétní 
metodiky tak, aby použití těchto prahových 
hodnot nevedlo u dané proměnné ke 
snížení informací o jejím očekávaném 
souhrnu EU v daném referenčním roce o 
více než 5 %. Prahové hodnoty se z 
podnětu Komise (Eurostatu) revidují, aby 
odpovídaly trendům souhrnů EU.

2. Členský stát může být osvobozen 
od určitých pravidelných předávání údajů, 
pokud je dopad členského státu na 
celkovou hodnotu proměnné v EU 
omezený a pokud má proměnná v 
dotčených členských státech nízkou nebo 
nulovou prevalenci. Komise může 
přijmout prováděcí akty vymezující 
prahové hodnoty pro proměnné podle 
konkrétní metodiky tak, aby použití těchto 
prahových hodnot nevedlo u dané 
proměnné ke snížení informací o jejím 
očekávaném souhrnu EU v daném 
referenčním roce o více než 5 %. Prahové 
hodnoty se z podnětu Komise (Eurostatu) 
revidují, aby odpovídaly trendům souhrnů 
EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely sestavení statistiky 
vstupů a výstupů zemědělských činností 
použijí členské státy jeden z následujících 
zdrojů či metod nebo jejich kombinaci za 
předpokladu, že informace umožní tvorbu 
statistiky, která splňuje požadavky na 
kvalitu stanovené v článku 10:

1. Pro účely získávání statistik 
týkajících se vstupů a výstupů 
zemědělských činností, není-li v 
odstavcích 3 až 6 stanoveno jinak, použijí 
členské státy jeden nebo více z 
následujících zdrojů nebo metod za 
předpokladu, že tyto informace umožňují 
tvorbu statistik, které splňují požadavky na 
kvalitu stanovené v článku 10:

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) jiné zdroje, metody či inovativní 
přístupy.

c) jiné zdroje, metody nebo inovativní 
přístupy, jako jsou digitální nástroje a 
vzdálené senzory.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Statistika přípravků na ochranu 
rostlin uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. d) 
bodě iii) se sestavuje za použití záznamů 
vedených a zpřístupněných v souladu s 
článkem 67 nařízení (ES) č. 1107/2009.

3. Statistiky o používání přípravků na 
ochranu rostlin uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. d) bodě iii) se poskytnou přednostně 
za použití záznamů vedených a 
zpřístupněných v souladu s článkem 67 
nařízení (ES) č. 1107/2009 a článkem 5 
nařízení č. 183/2005 (zejména části A 
bodu II odst. 2 písm. a) přílohy I), 
doplněné dalšími zdroji a metodami podle 
odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a 
plodinu, pro něž byl daný přípravek na 
ochranu rostlin v souladu s tímto 
nařízením použit.

4. Pro tyto účely si členské státy od 
profesionálních uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin a biocidních přípravků v 
elektronické podobě vyžádají záznamy, 
které podle druhů plodin a druhů zvířat a 
podle poštovního směrovacího čísla 
zahrnují alespoň množství a název 
použitých účinných látek a použitého 
biocidního přípravku, dávku aplikace, 
dobu aplikace, plochu, kde byla účinná 
látka, přípravek na ochranu rostlin nebo 
biocidní přípravek použit. Tyto informace 
se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a plodinu, 
pro něž byl daný přípravek na ochranu 
rostlin v souladu s tímto nařízením použit.

4. Pro tyto účely si členské státy od 
profesionálních uživatelů přípravků na 
ochranu rostlin a biocidních přípravků 
vyžádají záznamy uvádějící alespoň název 
přípravku na ochranu rostlin nebo název 
biocidního přípravku nebo obojí, dávku 
aplikace, dobu aplikace, plochu a plodinu, 
kde byl přípravek na ochranu rostlin nebo 
biocidní přípravek použit v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

To není slučitelné s ustanoveními o ochraně údajů a vlastnictví údajů. „Elektronická forma“ 
navíc není podle zvláštního nařízení o přípravcích na ochranu rostlin 1107/2009 povinností, a 
proto je nutná soudržnost.

Pozměňovací návrh 184
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a plodinu, 
pro něž byl daný přípravek na ochranu 
rostlin v souladu s tímto nařízením použit.

4. Za tímto účelem členské státy 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin v elektronické podobě 
záznamy uvádějící alespoň název 
přípravku na ochranu rostlin, je-li používán 
v ekologickém zemědělství, dávku a dobu 
aplikace, plochu a plodinu, kde byl 
přípravek na ochranu rostlin použit v 
souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a plodinu, 
pro něž byl daný přípravek na ochranu 
rostlin v souladu s tímto nařízením použit.

4. Za tímto účelem členské státy 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin v elektronické podobě 
záznamy uvádějící alespoň název 
přípravku na ochranu rostlin, dávku 
aplikace, dobu aplikace, plochu a plodinu, 
kde byl přípravek na ochranu rostlin použit 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a plodinu, 
pro něž byl daný přípravek na ochranu 
rostlin v souladu s tímto nařízením použit.

4. Za tímto účelem členské státy 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy uvádějící 
alespoň název přípravku na ochranu 
rostlin, dávku aplikace, hlavní plochu a 
plodinu, kde byl přípravek na ochranu 
rostlin použit v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Článek 67 nařízení 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neukládá 
uživatelům přípravků na ochranu rostlin povinnost vést elektronické záznamy. V zájmu 
jednotnosti by změny v tomto ohledu měly být nejprve přijaty v nařízení 1107/2009 předtím, 
než se na toto nařízení použije.

Pozměňovací návrh 187
Simone Schmiedtbauer
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin o záznamy v 
elektronické podobě, které uvádějí alespoň 
název přípravku na ochranu rostlin, 
aplikační dávku a hlavní plochu a 
plodinu, pro něž byl daný přípravek na 
ochranu rostlin v souladu s tímto 
nařízením použit.

4. Za tímto účelem mohou členské 
státy požadovat, aby profesionální 
uživatelé přípravků na ochranu rostlin vedli 
záznamy v elektronické podobě uvádějící, 
pokud jde o používání přípravku na 
ochranu rostlin v souladu s tímto 
nařízením, alespoň tyto údaje: Název 
přípravku na ochranu rostlin, aplikační 
dávka a plodina.

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Statistiky o biocidních přípravcích 
uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. d) bodě iiia) 
se poskytují přinejmenším za použití 
záznamů vedených v souladu s článkem 
68 nařízení (EU) 528/2012 a článkem 5 
nařízení č. 183/2005 (zejména s přílohou I 
částí A bodem II odst. 2 písm. a)). Komise 
do roku 2023 předloží legislativní návrh 
na vytvoření nových povinností vedení 
záznamů, které se budou vztahovat na 
všechny profesionální uživatele biocidních 
přípravků v zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Isabel Carvalhais
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Statistiky týkající se prodeje 
veterinárních léčivých přípravků 
určených pro zvířata určená k produkci 
potravin a prodeje a používání 
antimikrobiálních přípravků určených pro 
zvířata určená k produkci potravin podle 
čl. 5 odst. 1 písm. d) bodu iiib) tohoto 
nařízení se poskytují s využitím záznamů 
vedených a zpřístupněných v souladu s 
článkem 96 nařízení (EU) 2019/6 a údajů 
shromážděných členskými státy v souladu 
s článkem 57 nařízení (EU) 2019/6.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Statistiky o biocidních přípravcích 
uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. d) bodě iv) se 
poskytují přinejmenším za použití 
záznamů vedených v souladu s článkem 
68 nařízení (EU) č. 528/2012 a článkem 5 
nařízení č. 183/2005 (zejména s částí A 
bodem II odst. 2 písm. a) přílohy I).

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Statistiky o veterinárních léčivých 
přípravcích uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. d) 
bodě iiib) se poskytují s využitím 
minimálně záznamů vedených v souladu s 
nařízením (EU) 2019/6, včetně jeho 
článků 57 a 108.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Statistiky týkající se veterinárních 
léčivých přípravků uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. d) bodě v) se poskytují přinejmenším 
za použití záznamů vedených v souladu s 
nařízením (EU) 2019/6, včetně článku 108 
uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených 
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území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

na území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Další 
vnitrostátní orgány, které tyto údaje 
potřebují k plnění svých veřejných úkolů v 
oblasti monitorování životního prostředí a 
veřejného zdraví a ochrany před 
nebezpečnými chemickými látkami, jakož 
i Evropská agentura pro životní prostředí 
mají rovněž právo na rychlý a bezplatný 
přístup k údajům, včetně individuálních 
údajů o podnicích a zemědělských 
podnicích, ve správních spisech 
sestavených na jejich území. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 
území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených 
na území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Další 
vnitrostátní orgány, které tyto údaje 
potřebují k plnění svých veřejných úkolů v 
oblasti monitorování životního prostředí a 
veřejného zdraví a ochrany před 
nebezpečnými chemickými látkami, jakož 
i Evropská agentura pro životní prostředí 
mají rovněž právo na rychlý a bezplatný 
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poloveřejné subjekty. přístup k údajům, včetně individuálních 
údajů o podnicích a zemědělských 
podnicích, ve správních spisech 
sestavených na jejich území. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 
území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených 
na území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty. Údaje se 
shromažďují pro konkrétní účel a mohou 
být použity pouze po dobu nezbytně 
nutnou pro provedení příslušných analýz 
a nesmějí být dále zpracovávány ani 
zveřejněny způsobem neslučitelným s 
tímto účelem. Při zveřejňování údajů se 
zohlední soukromá práva fyzických osob a 
vlastnictví údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 
území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení, jakož i 
další vnitrostátní orgány, které vyžadují, 
aby tyto údaje plnily své veřejné poslání v 
oblasti monitorování životního prostředí a 
veřejného zdraví a ochrany před 
nebezpečnými chemickými látkami, včetně 
Evropské agentury pro životní prostředí, 
mají právo na rychlý a bezplatný přístup k 
údajům, včetně individuálních údajů o 
podnicích a zemědělských podnicích, ve 
správních spisech sestavených na jejich 
území podle článku 17a nařízení (ES) č. 
223/2009. Pro účely takového přístupu 
zavedou vnitrostátní orgány a vlastníci 
administrativních záznamů potřebné 
mechanismy spolupráce. Tento přístup se 
umožní i v případech, kdy příslušný orgán 
pověřil úkoly, jež mají být prováděny jeho 
jménem, soukromé nebo poloveřejné 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 



AM\1232465CS.docx 81/95 PE693.601v01-00

CS

plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 
území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

dodržování požadavků tohoto nařízení a za 
provádění příslušných právních předpisů 
Unie v oblasti životního prostředí a 
bezpečnosti potravin mají právo na rychlý 
a bezplatný přístup k údajům, včetně 
individuálních údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích, ve správních 
spisech sestavených na jejich území podle 
článku 17a nařízení (ES) č. 223/2009 a na 
jejich využívání. Pro účely takového 
přístupu zavedou vnitrostátní orgány 
a vlastníci administrativních záznamů 
potřebné mechanismy spolupráce. Tento 
přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených na 
území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

6. Vnitrostátní orgány odpovědné za 
plnění požadavků tohoto nařízení mají 
právo na okamžitý a bezplatný přístup k 
údajům a jejich využívání, včetně 
jednotlivých údajů o podnicích a 
zemědělských podnicích v 
administrativních spisech vedených 
na území daného státu podle článku 17a 
nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely 
takového přístupu zavedou vnitrostátní 
orgány a vlastníci administrativních 
záznamů potřebné mechanismy spolupráce. 
Tento přístup se umožní i v případech, kdy 
příslušný orgán pověřil úkoly, jež mají být 
prováděny jeho jménem, soukromé nebo 
poloveřejné subjekty.

Or. en
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Odůvodnění

Eurostat má přístup k údajům a údaje mohou být předány orgánům odpovědným za právní 
předpisy v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 199
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Shromažďované údaje uvedené v 
odstavcích 4 a 4a (nové) jsou veřejně 
dostupné, a to bezplatně a podrobně 
rozepsané podle úrovně účinné látky, 
podle plodiny a zvířete, přičemž se zajistí 
ochrana důvěrných údajů v souladu s 
nařízením (ES) č. 223/2009, aniž je 
dotčena směrnice 2003/4/ES (27) a 
nařízení (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Shromážděné údaje musí být 
použity pouze po dobu nezbytnou k 
provedení analýz a nesmějí být dále 
zpracovávány ani zveřejněny způsobem 
neslučitelným s původním účelem 
shromažďování informací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan 
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Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Komise (Eurostat) zveřejňuje na 
internetu bezplatně zprávu o kvalitě 
předloženou členskými státy, jiné zprávy 
nebo informace poskytnuté členskými 
státy při uplatňování tohoto článku, jakož 
i veškeré žádosti Komise (Eurostatu) o 
objasnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Komise (Eurostat) bezplatně 
zveřejní online zprávu o kvalitě 
předloženou členskými státy, jiné zprávy 
nebo informace poskytnuté členskými 
státy při uplatňování tohoto článku, jakož 
i veškeré žádosti Komise (Eurostatu) o 
objasnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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9a. Komise (Eurostat) bezplatně 
zveřejní na internetu zprávu o kvalitě 
předloženou členskými státy, jiné zprávy 
nebo informace poskytnuté členskými 
státy při uplatňování tohoto článku, jakož 
i veškeré žádosti Komise (Eurostatu) o 
objasnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Emma Wiesner, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan 
Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Údaje shromážděné o tématech 
uvedených v čl. 5 odst. 1 Komise 
(Eurostat) aktivně a bezplatně šíří 
prostřednictvím internetu, s výjimkou 
důvěrných údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Šíření statistik

1. Údaje shromážděné o vnějších 
vstupech, jak jsou definovány v čl. 5 odst. 
1 písm. d), včetně všech proměnných 
popsaných v příloze II, Komise (Eurostat) 
aktivně a bezplatně šíří online na této 
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úrovni agregace:
a) Pokud jde o účinnou látku
na ochranu rostlin, biocidní, veterinární 
léčivé přípravky a hnojiva
C) Za plodinu a druh zvířat
Údaje se agregují na regionální úrovni 
NUTS3 a za rok.
2. Údaje shromážděné o jiných tématech, 
než jsou syntetické vstupy podle tohoto 
nařízení, Komise (Eurostat) aktivně šíří s 
výjimkou důvěrných údajů v souladu s 
nařízením (ES) č. 223/2009 ve spojení s 
nařízením (ES) č. 1367/2006.
3. Veřejnosti se poskytne přístup k údajům 
shromážděným podle tohoto nařízení, 
které nebyly proaktivně zveřejněny podle 
odstavců 1 a 2, v souladu s nařízením 
(ES) č. 1049/2001, nařízením (ES) č. 
1367/2006 a směrnicí 2003/4.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Zveřejňování údajů

1. Údaje shromážděné o tématech 
uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. d) Komise 
(Eurostat) aktivně šíří prostřednictvím 
internetu, a to bezplatně, na této úrovni 
podrobnosti:
a) Pokud jde o účinnou látku;
přípravky na ochranu rostlin, biocidní, 
veterinární léčivé přípravky a hnojiva;
za plodinu a druh zvířat;
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poštovní směrovací číslo;
za rok.
2. Údaje shromážděné podle tohoto 
nařízení o jiných tématech, než jsou 
témata uvedená v odstavci 1, Komise 
(Eurostat) aktivně šíří s výjimkou 
důvěrných údajů v souladu s nařízením 
(ES) č. 223/2009 ve spojení s nařízením 
(ES) č. 1367/2006.
3. Tímto nařízením není dotčeno právo 
veřejnosti na přístup k dokumentům podle 
nařízení (ES) č. 1049/2001 ve spojení s 
nařízením (ES) č. 1367/2006 a směrnicí 
2003/4/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie může pro účely provádění 
tohoto nařízení poskytovat národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 granty na pokrytí nákladů 
na provedení sběru údajů ad hoc.

1. Za účelem provádění tohoto 
nařízení poskytne Unie národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 granty na pokrytí nákladů 
na provádění tohoto nařízení, jakož i 
nákladů na sběr údajů ad hoc a nákladů 
na studie proveditelnosti podle čl. 6 odst. 
1b.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie může pro účely provádění 
tohoto nařízení poskytovat národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 granty na pokrytí 
nákladů na provedení sběru údajů ad hoc.

1. Za účelem provádění tohoto 
nařízení může Unie udělit granty národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 za účelem podpory 
přístupu k technologii a pokrytí nákladů 
na provádění spojených se 
shromažďováním údajů ad hoc.

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie může pro účely provádění 
tohoto nařízení poskytovat národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům ve smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 223/2009 granty na pokrytí nákladů 
na provedení sběru údajů ad hoc.

1. Za účelem provádění tohoto 
nařízení poskytne Unie národním 
statistickým úřadům a jiným vnitrostátním 
orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
223/2009 finanční pomoc na pokrytí 
nákladů na provádění sběru údajů ad hoc.

Or. nl

Pozměňovací návrh 210
Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem provádění tohoto 
nařízení by Unie měla poskytnout 
finanční podporu zemědělským 
podnikům, které jsou předmětem sběru, s 
cílem pokrýt dodatečnou zátěž a náklady 
spojené se shromažďováním nezbytných 
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údajů a informací, jakož i hodnotu těchto 
údajů a informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Manuel Bompard

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Šíření statistik

1. Údaje shromážděné o vstupech 
chemických látek, jak jsou definovány v 
čl. 5 odst. 1 písm. d), včetně všech 
proměnných popsaných v příloze II, 
Komise (Eurostat) aktivně a bezplatně šíří 
prostřednictvím internetu na této úrovni 
agregace:
a) Pokud jde o účinnou látku
na ochranu rostlin, biocidní, veterinární 
léčivé přípravky a hnojiva
C) Za plodinu a druh zvířat
na regionální úrovni NUTS3
za rok
2. Údaje shromážděné na jiných tématech, 
než jsou vstupy chemických látek podle 
tohoto nařízení, Komise (Eurostat) 
aktivně šíří s výjimkou důvěrných údajů v 
souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 ve 
spojení s nařízením (ES) č. 1367/2006.
3. Veřejnosti se poskytne přístup k údajům 
shromážděným podle tohoto nařízení, 
které nebyly proaktivně zveřejněny podle 
odstavců 1 a 2, v souladu s nařízením 
(ES) č. 1049/2001, nařízením (ES) č. 
1367/2006 a směrnicí 2003/4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud použití tohoto nařízení nebo 
prováděcích opatření a aktů v přenesené 
pravomoci přijatých na jejich základě 
vyžaduje rozsáhlé úpravy národního 
statistického systému členského státu, 
může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými se členským státům udělí na 
maximální dobu dvou let výjimky.

1. Pokud uplatňování tohoto nařízení 
nebo prováděcích opatření a aktů v 
přenesené pravomoci přijatých na jejich 
základě vyžaduje významné technické 
úpravy vnitrostátního statistického 
systému členského státu, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými udělí 
členským státům výjimky na maximální 
dobu dvou let, kterou nelze prodloužit. 
Pojem nezbytných významných 
technických úprav vnitrostátního 
statistického systému členského státu 
musí být vykládán restriktivně. Tato 
odchylka se nemůže vztahovat na 
shromažďované údaje o chemických 
vstupech a bilanci živin definované v čl. 5 
odst. 1 písm. d), údaje o přechodu k 
minimálnímu použití chemických vstupů 
podle definice v čl. 5 odst. 1 písm. e).

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Maria Noichl

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud použití tohoto nařízení nebo 
prováděcích opatření a aktů v přenesené 
pravomoci přijatých na jejich základě 
vyžaduje rozsáhlé úpravy národního 
statistického systému členského státu, 

1. Pokud uplatňování tohoto nařízení 
nebo prováděcích opatření a aktů v 
přenesené pravomoci přijatých na jejich 
základě vyžaduje významné technické 
úpravy vnitrostátního statistického 
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může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými se členským státům udělí na 
maximální dobu dvou let výjimky.

systému členského státu, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými udělí 
členským státům výjimky na maximální 
dobu dvou let, kterou nelze prodloužit. 
Pojem nezbytných významných 
technických úprav vnitrostátního 
statistického systému členského státu 
musí být vykládán restriktivně. Tato 
odchylka se nemůže vztahovat na 
shromažďované údaje o syntetických 
vstupech a bilanci živin, jak jsou 
definovány v čl. 5 odst. 1 písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud použití tohoto nařízení nebo 
prováděcích opatření a aktů v přenesené 
pravomoci přijatých na jejich základě 
vyžaduje rozsáhlé úpravy národního 
statistického systému členského státu, 
může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými se členským státům udělí na 
maximální dobu dvou let výjimky.

1. Pokud použití tohoto nařízení nebo 
prováděcích opatření a aktů v přenesené 
pravomoci přijatých na jejich základě 
vyžaduje rozsáhlé úpravy národního 
statistického systému členského státu, 
může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými se členským státům udělí na 
maximální dobu tří let výjimky.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný členský stát podá Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o takovou výjimku do 

Příslušný členský stát předloží Komisi 
řádně odůvodněnou žádost o takovou 
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tří měsíců ode dne vstupu dotčeného aktu v 
platnost.

odchylku do tří měsíců ode dne vstupu 
dotčeného aktu v platnost, v níž vysvětlí, 
jaké významné úpravy jsou zapotřebí v 
národním statistickém systému, a 
předpokládaný harmonogram těchto 
úprav. Tato žádost se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vliv těchto výjimek na srovnatelnost údajů 
členských států nebo na výpočet 
požadovaných včasných a 
reprezentativních evropských souhrnných 
ukazatelů se omezí na minimum. Při 
udělování výjimky se zohlední zátěž 
respondentů.

Vliv těchto výjimek na srovnatelnost údajů 
členských států nebo na výpočet 
požadovaných včasných a 
reprezentativních evropských souhrnných 
ukazatelů se omezí na minimum.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise (Eurostat) přezkoumá a 
posoudí, zda žádost splňuje příslušné 
podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto 
článku.
Pokud Komise usoudí, že odchylka není 
odůvodněná v souladu s příslušnými 
podmínkami stanovenými v odstavci 1 
tohoto článku, přijme do tří měsíců ode 
dne obdržení odůvodněné žádosti 
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rozhodnutí, v němž informuje dotčený 
členský stát o tom, že odchylku nelze 
přijmout, a uvede důvody tohoto 
zamítnutí. Toto rozhodnutí se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prováděcí akty uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci se přijímají postupem 
podle čl. 15 odst. 2.

2. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci, kterými stanoví 
podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto akty se přijímají postupem 
podle článku 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Veronika Vrecionová

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 
8 a v čl. 6 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou od [Úřad pro publikace: 
vložte přesné datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s naším vypuštěním aktu v přenesené pravomoci v čl. 5 odst. 8 a čl. 6 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 220
Asim Ademov, Daniel Buda, Michaela Šojdrová, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 8 a v čl. 6 
odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 8 a čl. 6 
odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let od [Úřad pro publikace: vložte prosím 
datum použitelnosti tohoto nařízení].

Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem daného pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Bert-Jan Ruissen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 8 a v čl. 6 
odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou od [Úřad pro publikace: vložte 
přesné datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 8 a čl. 6 
odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let od [Úřad pro publikace: vložte přesné 
datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Or. nl
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Pozměňovací návrh 222
Emma Wiesner, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike 
Müller

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Evropský 
parlament obdrží plán na následující 
měsíce a pozvánky na všechny schůze 
odborníků. Příprava a vypracování aktů v 
přenesené pravomoci podle tohoto 
nařízení zahrnuje písemné veřejné 
konzultace trvající nejméně 6 týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Emma Wiesner, Elsi Katainen, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Jan 
Huitema, Ulrike Müller

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Přezkum

1. Do 31. prosince [vložte letopočet 30 
měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení] a poté každých pět let Komise 
zhodnotí fungování a účinnost tohoto 
nařízení a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
uplatňování.
2. Během prvního přezkumu uvedeného v 
odstavci 1 Komise posoudí zejména:
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a) Jak a proč existují nedostatky v údajích 
a nedostatky v shromážděných údajích, 
které omezují schopnost veřejných orgánů 
hodnotit pokrok směrem k udržitelnému 
zemědělství, včetně údajů týkajících se 
používání přípravků na ochranu rostlin, 
biocidních přípravků a veterinárních 
léčivých přípravků.

Or. en


