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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

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

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

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice zemědělských vstupů 
a výstupů a o zrušení nařízení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 
a směrnice Rady 96/16/ES
(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0037),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0009/2021),

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0000/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

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, 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. Tyto statistiky budou 
rovněž užitečné pro monitorování 
a posuzování dopadu zemědělství na volně 
žijící druhy, zejména na opylovače 
a důležité půdní organismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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, zejména údaje 
nezbytné pro vývoj 
agroenvironmentálních ukazatelů, na 
podporu Zelené dohody pro Evropu a s ní 
souvisejících strategií, tj. strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti, 
a akčních plánů pro nulové znečištění 
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a pro ekologickou produkci a budoucích 
reforem SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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, 
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. Zapotřebí jsou také statistiky 
o spotřebě vody v zemědělství, prodeji 
a používání přípravků na ochranu rostlin, 
biocidních přípravků, hnojiv, 
veterinárních antimikrobiálních léčivých 
přípravků pro zvířata a antibiotik 
v krmivech s cílem minimalizovat 
ekologickou stopu zemědělství v souladu 
se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a strategií pro biologickou rozmanitost, 
akčními plány pro nulové znečištění a pro 
ekologickou produkci, a zajistit 
bezpečnost potravin a předcházet tak 
závažnému ohrožení zdraví lidí a zvířat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k tomu, že 
širokopásmová infrastruktura pokrývá 
přibližně 50 % plochy venkovských 
a odlehlých oblastí, je důležité –  v zájmu 
úspěšnosti a spolehlivosti statistik – 
vytvářet pobídky k rozvoji infrastruktury 
pro vysokokapacitní širokopásmové 
připojení včetně 5G, zejména 
v ekonomicky méně udržitelných 
oblastech, jako jsou venkovské a odlehlé 
oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V zájmu dostupnosti a používání 
bezpečných, energeticky účinných, cenově 
dostupných a kvalitních údajů by měla 
Unie podporovat investice do norem, 
nástrojů a cloudové infrastruktury 
a služeb, jakož i do digitálních kompetencí 
pro zpracování údajů ve venkovských 
a odlehlých oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Poměr mezi poptávkou po vodě 
a její dostupností dosahuje v některých 
částech Unie kritické úrovně. K velkým 
uživatelům vodních zdrojů v Unii patří 
právě zemědělský sektor, který stojí za 
přibližně 40 % celkové roční spotřeby 
vody. Pokud se má přístup udržitelnému 
řízení vodních zdrojů zlepšit, je zapotřebí 
úzká koordinace mimo jiné se 
zemědělstvím. Proto jsou zapotřebí 
harmonizované aktuální údaje o odběru 
vody pro zemědělské účely, díky nimž by 
se doplnily chybějící informace, stoupla 
by účinnost využívání vody v tomto odvětví 
a klesl by tlak na vodní zdroje. To 
odpovídá cílům směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES1a 
(„rámcová směrnice o vodě“) a cílům 
udržitelného rozvoje OSN.
_______________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Ve „Strategii pro zemědělskou statistiku do roku 2020 a na další období“ se hovoří o tom, že 
jsou zapotřebí mimo jiné další údaje o spotřebě vody. Tento PN proto poukazuje na to, že je 
třeba shromažďovat údaje o využívání vody v zemědělství s cílem monitorovat, a tím 
i minimalizovat tlak tohoto odvětví na omezené vodní zdroje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Údaje týkající se uvádění na trh (12) Údaje týkající se uvádění na trh 
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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.

a používání přípravků na ochranu rostlin, 
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.

__________________ __________________
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).

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).

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

Odůvodnění

Termín „pesticidy“ zahrnuje nejen přípravky na ochranu rostlin, ale i biocidní produkty. Na 
ty se však směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů nevztahuje. Text bude 
proto jasnější, bude-li termín „pesticidy“ nahrazen termínem „přípravky na ochranu rostlin“.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pro účely tohoto nařízení by měly 
být používány údaje týkající se uvádění na 
trh a používání biocidních přípravků, 
které jsou předkládány podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
528/20121a, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními uvedeného nařízení.  
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__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 
2012 o dodávání biocidních přípravků na 
trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 
27.6.2012, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nezbytnou podmínkou pro 
sestavování zemědělských statistik Unie je 
koherentnost, kompatibilita 
a interoperabilita údajů a jednotnost 
formátů pro jejich vykazování, zejména 
pokud mají být postupy pro 
shromažďování a zpracovávání údajů 
a šíření statistik efektivní a pokud mají 
mít výsledky potřebnou kvalitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vnitrostátní plány předkládané 
v rámci nástroje pro odolnost a oživení 
obsahují opatření, která účinně přispívají 
k digitální transformaci nebo k řešení 
výzev, které jsou s ní spojeny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Podle přístupu „Jedno zdraví“, 
který se těší podpoře WHO a Světové 
organizace pro zdraví zvířat (OIE), jsou 
lidské zdraví, zdraví zvířat a přírodní 
ekosystémy vzájemně provázané, a je 
proto je nutné dbát v zájmu zdraví zvířat 
i lidí na to, aby se při podávání 
veterinárních antimikrobiálních léčivých 
přípravků zvířatům určeným k produkci 
potravin postupovalo s obezřetně.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a ochrany 
životního prostředí a aby se snížilo mimo 
jiné riziko rozvoje antimikrobiální 
rezistence u lidí a zvířat, měly by být 
v souladu s požadavky nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/6 poskytovány statistiky o prodeji 
a používání veterinárních 
antimikrobiálních léčivých přípravků pro 
zvířata určená k produkci potravin.
_____________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 
2018 o veterinárních léčivých přípravcích 
a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Úř. 
věst. L 4, 7.1.2019, s. 43).

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

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 a dat a infrastruktury 
z unijního programu pozorování Země 
(Copernicus). Komise by měla na svých 
stránkách poskytovat srovnatelné, přímo 
použitelné údaje ze všech členských států 
v podobě křížových tabulek. Data by měla 
být uváděna uživatelsky vstřícným 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice pojmů „zemědělská činnost“, 
„obhospodařovaná zemědělská plocha“, 
„dobytčí jednotka“, „zemědělský podnik“ 
a „jednotka veřejných pozemků“, jak jsou 
stanoveny v čl. 2 písm. a), b), d) a e) 
nařízení (EU) 2018/1091.

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice pojmů „zemědělský podnik“, 
„jednotka veřejných pozemků“, „dobytčí 
jednotka“ a „obhospodařovaná 
zemědělská plocha“, jak jsou stanoveny 
v čl. 2 písm. a), b), d) a e) nařízení (EU) 
2018/1091.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) „přípravky na ochranu rostlin“ 
přípravky na ochranu rostlin ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) „biocidními přípravky“ biocidní 
přípravky ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) č. 528/2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) „veterinárním antimikrobiálním 
léčivým přípravkem“ veterinární léčivý 
přípravek ve smyslu čl. 4 bodu 1) nařízení 
(EU) 2019/6 s přímým účinkem na 
mikroorganismy používaná k léčbě či 
prevenci infekcí nebo infekčních 
onemocnění, včetně antibiotik, antivirotik, 
antimykotik a antiprotozoik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8d) „pesticidem“ přípravek na 
ochranu rostlin nebo biocidní přípravek;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8e) „zvířaty určenými k produkci 
potravin“ zvířata určená k produkci 
potravin ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení 
(EU) č. 470/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „bilancí plodin“ dodávky 
a používání hlavních obilovin a olejnatých 
semen na referenčním území 
v referenčním období; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) „hrubou bilancí živin“ rozdíl mezi 
vstupy (spotřeba hnojiv, hrubé množství 
statkového hnojiva a jiné vstupy) 
a výstupy (odstranění živin při sklizni, 
odstranění živin při pastvě a rezidua 
plodin odstraněná z polí) živin 
v zemědělské půdě;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) „hnojivem“ hnojivo ve smyslu čl. 2 
písm. a) nařízení (ES) č. 2003/2003;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15d) „zemědělskou činností“: i) 
produkce, chov zvířat nebo pěstování 
zemědělských plodin včetně sklizně, 
dojení, plemenářské činnosti a chovu 
zvířat pro zemědělské účely; ii) udržování 
zemědělských ploch ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, 
která jde nad rámec běžných způsobů 
zemědělské praxe a použití strojů, na 
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základě kritérií stanovených členskými 
státy na základě rámce stanoveného 
Komisí; nebo iii) provádění minimální 
činnosti vymezené členskými státy, která 
je prováděna na zemědělských plochách 
přirozeně ponechávaných ve stavu 
vhodném pro pastvu nebo pěstování 
plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15e) „minerálním hnojivem“ minerální 
hnojivo ve smyslu čl. 2 písm. e) nařízení 
(ES) č. 2003/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při přijímání prováděcích aktů 
uvedených v odstavci 5 dbá Komise na to, 
aby tyto akty nevytvářely přílišnou zátěž 
nebo náklady pro zemědělské podniky 
a členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b – bod -i (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-i) plocha určená k pěstování plodin

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) statistiky o vodě
i) odběr vody pro využití v zemědělství 

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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 antimikrobiálních léčivých 
přípravků a antibiotik v krmivech

Or. en

Odůvodnění

Termín „přípravky na ochranu rostlin“ se nahrazuje termínem „pesticidy“, který zahrnuje 
i biocidní přípravky.

Pozměňovací návrh 29

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

(iiia) biocidní přípravky

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiib) veterinární antimikrobiální léčivé 
přípravky pro zvířata určená k produkci 
potravin

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d – bod iii c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiic) antibiotika v krmivech

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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, případně NUTS3, podle 
definice v nařízení (ES) č. 1059/2003.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

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, jimiž pozmění toto 
nařízení, pokud jde o dílčí témata 
stanovená v příloze. Při přijímání těchto 
aktů v přenesené pravomoci Komise 
zajistí:
a) aby tyto akty v přenesené pravomoci 
byly přijaty nejméně 12 měsíců před 
začátkem referenčního období; a 
b) aby tyto akty v přenesené pravomoci 
nevytvářely významné dodatečné náklady 
nebo nepřiměřenou a neodůvodněnou 
zátěž pro členské státy nebo respondenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci uvedených v odstavci 1 Komise 
uvede důvody pro shromažďování dalších 
údajů a předloží analýzu nákladové 
účinnosti, včetně posouzení 
administrativní zátěže pro respondenty 
a produkčních nákladů. Tyto akty 
v přenesené pravomocí nesmějí vytvářet 
významnou dodatečnou zátěž nebo 
náklady pro zemědělské podniky a členské 
státy.

Or. en



PR\1226307CS.docx 21/38 PE689.690v01-00

CS

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty nesmějí vytvářet 
významnou dodatečnou administrativní 
zátěž nebo náklady pro zemědělské 
podniky a členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou využít 
informace z integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
(IACS) zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013(29), 
ze systému identifikace a registrace skotu 
zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000(30) 
a ze systému identifikace a evidence ovcí 
a koz zřízeného nařízením Rady (ES) 
č. 21/2004(31), z registru vinic prováděného 
v souladu s článkem 145 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013(32) a z registrů 
hospodářských subjektů ekologického 
zemědělství zřízených na základě nařízení 
(EU) 2018/848.

2. Členské státy mohou využít 
informace z integrovaného 
administrativního a kontrolního systému 
(IACS) zřízeného nařízením (EU) 2021/... 
[o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení (EU) č. 1306/2013] [nové 
horizontální nařízení], ze systému 
identifikace a registrace skotu zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000() a ze systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
zřízeného nařízením Rady (ES) 
č. 21/2004(), z registru vinic prováděného 
v souladu s článkem 145 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013() a z registrů hospodářských 
subjektů ekologického zemědělství 
zřízených na základě nařízení (EU) 
2018/848.

__________________ __________________
29 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. 
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prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro přímé platby zemědělcům v režimech 
podpory v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady 
(ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 
73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 
608).
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a registrace 
skotu, o označování hovězího masa 
a výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 
204, 11.8.2000, s. 1).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a registrace 
skotu, o označování hovězího masa 
a výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 
204, 11.8.2000, s. 1).

31 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 
a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. 
věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

31 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 
a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. 
věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671).

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Statistika biocidních přípravků 
uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. d) bodě iiia) 
se sestavuje za použití záznamů, které 
vedou držitelé rozhodnutí o registraci 
a které jsou poskytovány příslušným 
orgánům v souladu s článkem 68 nařízení 
(ES) č. 528/2012.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Statistiky o prodeji a používání 
veterinárních antimikrobiálních léčivých 
přípravků pro zvířata určená k produkci 
potravin uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. d) 
bodě iiib) tohoto nařízení se sestavují za 
použití údajů shromážděných členskými 
státy v souladu s článkem 57 nařízení 
(EU) 2019/6. 

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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. Členské státy za tímto účelem 
požádají profesionální uživatele přípravků 
na ochranu rostlin a biocidních přípravků 
o záznamy v elektronické podobě, které 
uvádějí alespoň název přípravku na 
ochranu rostlin nebo biocidního přípravků 
nebo obou, aplikační dávku, čas aplikace, 
plochu a plodinu, pro něž byl daný 
přípravek na ochranu rostlin nebo biocidní 
přípravek v souladu s tímto nařízením 
použit. Tyto informace se zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

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 
a příslušných předpisů EU v oblasti 
životního prostředí 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

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Národní plány pro oživení 
a odolnost mohou s ohledem na priority 
evropské digitální strategie a požadavky 
na uskutečnění jednotného digitálního 
trhu financovat výdaje v digitálním 
odvětví s cílem zdokonalit shromažďování 
a využívání údajů v zemědělství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Pokud použití tohoto nařízení vyžaduje 
rozsáhlé úpravy národního statistického 
systému členského státu, může Komise 
udělit členským státům výjimky na 
maximální dobu jednoho roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44

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 v čl. 6 
odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti 
let od … od [vstupu tohoto nařízení 
v platnost].

Komise vypracuje zprávu o výkonu 
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přenesení pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto 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 45

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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha – písm. a - tabulka 

Znění navržené Komisí

a) Statistika živočišné výroby
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Téma Dílčí téma Četnost 
předávání

Referenční 
období

Počet 
hospodářských 
zvířat

Dvakrát ročně, 
ročně nebo 
třikrát za 
desetiletí

Data

Měsíčně Kalendářní 
měsíc 

Produkce masa

Ročně Kalendářní 
rok

Hospodářská 
zvířata 
a maso

Dodávky zvířat Dvakrát ročně 
nebo ročně

Kalendářní 
čtvrtletí
Kalendářní 
pololetí
Kalendářní 
roky

Konzumní 
vejce

Ročně nebo 
třikrát za 
desetiletí

Kalendářní 
rok

Násadová vejce 
a kuřata chovné 
drůbeže

Měsíčně Kalendářní 
měsíc 

Vejce 
a drůbeží 
mláďata

Struktura líhní Ročně Kalendářní 
rok

Data

Mléko 
vyprodukované 
a použité 
v zemědělských 
podnicích

Ročně nebo 
třikrát za 
desetiletí

Kalendářní 
rok

Mléko 
a mléčné 
výrobky

Dostupnost 
mléka pro 
odvětví mléka 
a mléčných 
výrobků

Ročně Kalendářní 
rok
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Pozměňovací návrh

a) Statistika živočišné výroby

Použití mléka 
a mléčných 
surovin 
v odvětví 
mléka 
a mléčných 
výrobků 
a výsledné 
výrobky

Ročně Kalendářní 
rok

Měsíční použití 
kravského 
mléka 
v odvětví 
mléka 
a mléčných 
výrobků

Měsíčně nebo 
dvakrát ročně

Kalendářní 
měsíc 

Struktura 
mlékárenských 
podniků

Třikrát za 
desetiletí

Kalendářní 
rok

Téma Dílčí téma Četnost 
předávání

Referenční 
období

Počet 
hospodářských 
zvířat

Dvakrát ročně Data

Měsíčně Kalendářní 
měsíc 

Produkce masa

Hospodářská 
zvířata 
a maso

Prognóza 
produkce masa

Dvakrát ročně Kalendářní 
čtvrtletí
Kalendářní 
pololetí
Kalendářní 
roky

Vejce 
a drůbeží 

Konzumní 
vejce

Ročně Kalendářní 
rok
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Násadová vejce 
a kuřata chovné 
drůbeže

Měsíčně Kalendářní 
měsíc 

Struktura líhní Ročně Kalendářní 
rok

Data

mláďata

Počet 
vyvezených 
a dovezených 
drůbežích 
mláďat podle 
druhu, 
kategorie 
a typu drůbeže

Měsíčně Kalendářní 
měsíc 

Mléko 
vyprodukované 
a použité 
v zemědělských 
podnicích

Ročně Kalendářní 
rok

Dostupnost 
mléka pro 
odvětví mléka 
a mléčných 
výrobků

Ročně Kalendářní 
rok

Použití mléka 
a mléčných 
surovin 
v odvětví 
mléka 
a mléčných 
výrobků 
a výsledné 
výrobky

Ročně Kalendářní 
rok

Měsíční použití 
kravského 
mléka 
v odvětví 
mléka 
a mléčných 
výrobků

Měsíčně nebo 
dvakrát ročně

Kalendářní 
měsíc

Mléko 
a mléčné 
výrobky

Struktura 
mlékárenských 
podniků

Třikrát za 
desetiletí

Kalendářní 
rok
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Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha – písm. b - tabulka 

Znění navržené Komisí

b) Statistika rostlinné výroby

Téma Dílčí téma Četnost 
předávání

Referenční 
období

Produkce 
plodin na orné 
půdě a trvalé 
travní porosty

Četněji než ročně 
a ročně

Kalendářní 
rok

Zahradnická 
produkce 
kromě trvalých 
kultur

Četněji než ročně 
a ročně

Kalendářní 
rok

Rostlinná 
výroba

Produkce 
trvalých kultur

Četněji než ročně 
a ročně

Kalendářní 
rok

Bilance 
obilovin

Ročně RokBilance 
plodin

Bilance 
olejnatých 
semen

Ročně Rok

Travní 
porosty 
a pastviny

Hospodaření na 
plochách 
pastvin

Každé 3 roky Kalendářní 
rok
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Pozměňovací návrh

b) Statistika rostlinné výroby
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Téma Dílčí téma Četnost 
předávání

Referenční 
období

Využívaná 
zemědělská 
půda, orná 
půda a trvalé 
travní porosty

Ročně Kalendářní 
rok

Zahradnické 
plodiny

Ročně Kalendářní 
rok

Trvalé kultury Ročně Kalendářní 
rok

Plocha 
určená 
k pěstování 
plodin

Pícniny Každé 3 roky Kalendářní 
rok

Rostlinná 
výroba

 Produkce 
plodin na orné 
půdě a trvalé 
travní porosty 
(plocha 
s produkcí 
zemědělských 
plodin (ha) + 
sklizeň (t) + 
výnos (kg/ha)

Bez specifikace 
ekologické 
produkce; se 
specifikací 
ekologické 
produkce (plně 
konvertovaná + 
v průběhu 
konverze na 
ekologické 
zemědělství)

Ročně Kalendářní 
rok
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Zahradnická 
produkce 
kromě trvalých 
kultur 
(sklizňová 
plocha (ha) + 
sklizeň (t))

Bez specifikace 
ekologické 
produkce; se 
specifikací 
ekologické 
produkce (plně 
konvertovaná + 
v průběhu 
konverze na 
ekologické 
zemědělství)

Ročně Kalendářní 
rok

Produkce 
trvalých kultur 
(slizňová 
plocha (ha) + 
slizeň (t))

Bez specifikace 
ekologické 
produkce; se 
specifikací 
ekologické 
produkce (plně 
konvertovaná + 
v průběhu 
konverze na 
ekologické 
zemědělství)

Ročně Kalendářní 
rok

Produkce 
pícnin

Dovoz a vývoz 
pícnin

Bilance 
plodin

Bilance 
obilovin

Ročně Rok
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) Statistika o vodě

Bilance 
olejnatých 
semen

Ročně Rok

Bilance 
olejnatých 
semen

Hospodaření na 
plochách 
pastvin

Bez specifikace 
ekologické 
produkce; se 
specifikací 
ekologické 
produkce (plně 
konvertovaná + 
v průběhu 
konverze na 
ekologické 
zemědělství)Bez 
specifikace 
ekologické 
produkce; 

Ročně Kalendářní 
rok
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha – písm. d - tabulka 

Znění navržené Komisí

(a) d) Statistika živin a přípravků na ochranu rostlin

Téma Dílčí téma Četnost předávání Referenční období

Anorganická hnojiva 
pro zemědělství 

Živiny 
v zemědělských 
hnojivech Organická hnojiva 

pro zemědělství

Ročně Kalendářní rok

Koeficienty obsahu 
živin v plodinách 
a pícninách
Množství reziduí 
v plodinách 
a koeficienty obsahu 
živin 

Koeficienty pro 
biologickou fixaci 
dusíku 

Koeficienty pro 
ukládání 
atmosférického 
dusíku

Koeficienty obsahu 
živin v osivu

Bilance živin

Koeficienty obsahu 
živin 

Každých pět let Kalendářní roky

Téma Dílčí téma Četnost 
předávání

Referenční 
období

Odběr vody 
pro využití 
v zemědělství

Odběr vody 
pro využití 
v zemědělství

Ročně Kalendářní 
rok
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v exkrementech 
hospodářských 
zvířat

Množství 
odebraných 
statkových hnojiv 
pocházejících 
z hospodářských 
zvířat a koeficienty 
obsahu živin

Přípravky na 
ochranu rostlin 
uvedené na trh

Ročně Kalendářní rokPřípravky na 
ochranu rostlin

Používání přípravků 
na ochranu rostlin 
v zemědělství

Ročně Kalendářní rok

Pozměňovací návrh

d) Statistika živin, pesticidů, veterinárních antimikrobiálních léčivých přípravků 
a antibiotik v krmivech

Téma Dílčí téma Četnost předávání Referenční období

Anorganická hnojiva 
pro zemědělství 

Živiny 
v zemědělských 
hnojivech Organická hnojiva 

pro zemědělství

Ročně Kalendářní rok

Koeficienty obsahu 
živin v plodinách 
a pícninách
Množství reziduí 
v plodinách 
a koeficienty obsahu 
živin 

Koeficienty pro 
biologickou fixaci 
dusíku 

Bilance živin

Koeficienty pro 
ukládání 
atmosférického 
dusíku

Každých pět let Kalendářní roky
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Koeficienty obsahu 
živin v osivu

Koeficienty obsahu 
živin 
v exkrementech 
hospodářských 
zvířat

Množství 
odebraných 
statkových hnojiv 
pocházejících 
z hospodářských 
zvířat a koeficienty 
obsahu živin

Přípravky na 
ochranu rostlin 
uvedené na trh

Ročně Kalendářní rokPřípravky na 
ochranu rostlin

Používání přípravků 
na ochranu rostlin 
v zemědělství

Ročně Kalendářní rok

Biocidní přípravky 
uváděné na trh

Ročně Kalendářní rokBiocidní přípravky

Používání 
biocidních 
přípravků 
v zemědělství

Ročně Kalendářní rok

Veterinární 
antimikrobiální 
léčivé přípravky pro 
zvířata určená 
k produkci potravin 
uváděná na trh

Ročně Kalendářní rokVeterinární 
antimikrobiální 
léčivé přípravky pro 
zvířata určená 
k produkci potravin

Používání 
veterinárních 
antimikrobiálních 
léčivých přípravků 
pro zvířata určená 
k produkci potravin

Ročně Kalendářní rok

Antibiotika 
v krmivech 
uváděných na trh

Ročně Kalendářní rokAntibiotika 
v krmivech

Používání antibiotik Ročně Kalendářní rok
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v krmivech

Or. en


