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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V uplynulých letech prošla SZP významným reformním procesem. Tato fáze má sice zásadní 
význam pro budoucnost největší evropské politiky, nedokáže však poskytnout náležité řešení 
hlavních úkolů, které před námi stojí. SZP musí zajistit pro naši společnost základní veřejné 
statky: zajišťování potravin, udržitelný růst a nabídnout konkrétní odpověď na krizi týkající se 
životního prostředí a klimatu. Aby zajistila splnění těchto cílů, musí odpovídajícím způsobem 
podporovat příjmy zemědělců a míru zaměstnanosti v zemědělství, zejména ve venkovských 
oblastech.

Aby to SZP dokázala, je nanejvýš důležité, aby byla zachována stejná úroveň financování 
v příštím víceletém finančním rámci. Po brexitu a dalších naléhavých celosvětových 
událostech, které vyžadují výraznější podporu z rozpočtu EU, chápu nutnost financování 
nových politik, to by však nemělo být na úkor tradiční společné politiky EU, od níž se po 
desetiletí požadují nové a náročné úkoly.

Nový návrh Komise zavádí nový model na základě devíti cílů a klade důraz na cíle politiky 
v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Navrhuji změnit dva z těchto devíti cílů, aby 
byly více v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti životního prostředí. Návrh 
definuje nové paradigma, které členským státům ponechává prostřednictvím jejich 
strategických plánů více flexibility, a přesun směrem k politice více založené na výkonnosti.

Ačkoli vítám novou posílenou podmíněnost a potenciál povinného ekorežimu, což by mohlo 
odměnit ty zemědělce, kteří konkrétně přispívají ke splnění klimatických a environmentálních 
cílů EU a vnitrostátních cílů, tento nový návrh nechává podle mého názoru členským státům 
velký prostor pro vlastní uvážení při vynakládání prostředků a při stanovování úrovně ambicí. 
To by bohužel mohlo vést k situaci, kdy máme 27 zemědělských politik, čímž přijdeme 
o společnou „duši“ SZP. Proto bych rád posílil společné aspekty návrhu, doplnil do 
základního aktu některé prvky a omezil prostor pro vlastní uvážení členských států. 
Samozřejmě, že určitý stupeň flexibility považuji za pozitivní a v souladu se zásadou 
subsidiarity, neměli bychom však členským státům umožnit utvářet v budoucnosti 
zemědělství, které se bude ubírat různými směry a bude k zemědělcům přistupovat naprosto 
rozdílně u stejné práce a stejných činností.

Nová SZP zaměřená na výkonnost navíc vyžaduje pevný rámec, který umožní řádně posoudit 
a sledovat výsledky politiky ve vztahu ke konkrétním cílům stanoveným v každém členském 
státě. V této souvislosti bychom měli být velmi opatrní, abychom se vyvarovali nedostatků, 
a zajistili tak důslednou odpovědnost za výdaje a výsledky. 

Kromě toho návrh předpokládá rovněž určitou míru flexibility členských států, pokud jde 
o převod mezi jednotlivými prostředky, až 15 % přímých plateb může být převedeno do 
příspěvku na EZFRV a naopak, a vyšší procento může být převedeno pouze z prvního do 
druhého pilíře na intervenci v oblasti environmentálních a klimatických cílů. Považuji za 
účinnější umožnit pouze převody z prvního do druhého pilíře.

Měli bychom mít stále na paměti, že úkolem budoucnosti nebude pouze produkovat více 
bezpečných a vysoce kvalitních zemědělských produktů, ale produkovat potraviny účinněji 
a udržitelněji a zajistit zároveň konkurenceschopnost našich zemědělců, a poskytnout jim 
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tudíž spravedlivou ekonomickou kompenzaci za environmentální služby, které poskytují 
společnosti. V tomto směru vítám zaměření na mladé lidi. Jsem pevně přesvědčen, že mladí 
lidé musí být v centru SZP po roce 2020: pokud nebudeme důrazněji konat v tomto směru, 
nemá evropské zemědělství – a nejenom ono – žádnou budoucnost.

Na závěr bych rád zdůraznil, že se máme vyslovit v době, kdy tento Parlament směřuje ke 
konci volebního období. Máme samozřejmě v úmyslu ukončit zbývající legislativní práci, 
včetně tohoto důležitého právního předpisu, navzdory omezenému času, který máme 
k dispozici, a nedostatečné znalosti zdrojů, které budou k dispozici pro SZP v novém 
víceletém finančním rámci, a to s ohledem na probíhající jednání. Definovat podrobnosti této 
politiky, aniž by bylo přesně známo, kolik prostředků je k dispozici, není snadný úkol. 
Připadá mi proto vhodné odložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost na rok 2023 s cílem 
umožnit hladký přechod ze současné SZP na nový model budoucnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Budoucnost 
potravin a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry 
budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují – 
kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více 
zaměřena na výsledky, docházelo k 
rychlejší modernizaci a zvýšení 
ekonomické, sociální, environmentální a 
klimatické udržitelnosti v oblasti 
zemědělství, lesnictví a venkova a aby SZP 
pomáhala snižovat unijní administrativní 
zátěž kladenou na příjemce v souvislosti s 
legislativou.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané „Budoucnost 
potravin a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 uvádí výzvy, cíle a směry 
budoucí společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Tyto cíle obsahují – 
kromě jiného – nutnost, aby byla SZP více 
zaměřena na výsledky a na trh, aby 
docházelo k rychlejší modernizaci a 
zvýšení ekonomické, sociální, 
environmentální a klimatické udržitelnosti 
v oblasti zemědělství, lesnictví a venkova a 
aby SZP pomáhala snižovat unijní 
administrativní zátěž kladenou na příjemce 
v souvislosti s legislativou. Nová politika 
by měla také vést ke zjednodušení pro 
příjemce, kteří by měli získávat 
spravedlivý příjem. Aby mohla SZP 



AD\1181813CS.docx 5/187 PE630.523v04-00

CS

dosahovat těchto cílů, je zásadně důležité 
udržet stejnou úroveň financování ve 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 jako v období 2014–2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Společná zemědělská politika 
nadále hraje ústřední roli v rozvoji 
venkovských oblastí Evropské unie a 
závisí na ní do značné míry úroveň 
soběstačnosti občanů Společenství. Proto 
je nutné pokusit se zastavit postupné 
ukončování zemědělské činnosti udržením 
silné a dostatečně dotované SZP, aby se 
omezil fenomén vylidňování venkovských 
oblastí a nadále byly splňovány požadavky 
spotřebitelů v oblasti životního prostředí, 
potravinového zabezpečení a řádného 
zacházení se zvířaty. S ohledem na 
problémy, jimž musejí čelit výrobci z Unie, 
aby zareagovali na nové požadavky 
stanovené předpisy a výraznější cíle v 
oblasti životního prostředí v kontextu 
volatility cen a většího otevření hranic 
Evropské unie pro dovozy ze třetích zemí, 
je vhodné zachovat rozpočet vyhrazený na 
SZP, a to přinejmenším na úrovni pro 
období 2014-2020. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 

(2) Jelikož SZP potřebuje zdůraznit své 
reakce na výzvy a příležitosti, které se 
objevují na úrovni Unie i na mezinárodní, 
národní, regionální a místní úrovni a na 
úrovni zemědělských podniků, je nezbytné 
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zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž. Ve SZP založené na 
realizaci výkonu („model realizace“) by 
měla Unie stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Vyšší 
subsidiarita umožňuje lépe zohlednit 
lokální podmínky a potřeby a uzpůsobovat 
podporu tak, aby docházelo k 
maximálnímu plnění unijních cílů.

zeštíhlit správu SZP a zlepšit realizaci 
unijních cílů a výrazně snížit 
administrativní zátěž, zejména pro 
konečné příjemce. Ve SZP založené na 
realizaci výkonu („model realizace“) by 
měla Unie stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější 
subsidiaritě by mělo být – při zajištění 
toho, že nebude ohrožena společná 
povaha SZP – možné lépe zohlednit místní 
podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 
s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 
Unie.

Odůvodnění

Je třeba zjednodušit práci zemědělců při zachování společné politiky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Použití společných definic plně 
stanovených na úrovni Unie způsobilo 
členským státům určité obtíže při řešení 
jejich vlastních specifik na národní, 
regionální i místní úrovni. Členským 
státům by proto měla být poskytnuta 
flexibilita specifikovat určité definice v 
jejich vlastních strategických plánech SZP. 
Aby se však zajistilo rovné prostředí, musí 
být na unijní úrovni stanoven určitý rámec 
představující nezbytné základní prvky, jež 
je třeba do uvedených definic („rámcové 
definice“) zahrnout.

(3) Použití společných definic plně 
stanovených na úrovni Unie způsobilo 
členským státům určité obtíže při řešení 
jejich vlastních specifik na národní, 
regionální i místní úrovni. Členským 
státům by proto měla být poskytnuta určitá 
míra flexibility specifikovat určité definice 
v jejich vlastních strategických plánech 
SZP. Aby se však zajistilo rovné prostředí, 
musí být na unijní úrovni stanoven určitý 
rámec představující nezbytné základní 
prvky, jež je třeba do uvedených definic 
(„rámcové definice“) zahrnout.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít určitou míru flexibility při provádění opatření, nesmí to však 
ohrozit společnou povahu politiky. SZP musí být založena na společných pravidlech EU.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro udržení základních 
celounijních prvků zajišťujících 
srovnatelnost rozhodnutí členských států, 
avšak bez omezování členských států při 
dosahování cílů Unie musí být stanovena 
rámcová definice „zemědělské plochy“. 
Související rámcové definice „orné půdy“, 
„trvalých kultur“ a „trvalých travních 
porostů“ by měly být definovány natolik 
široce, aby umožňovaly členským státům 
dále specifikovat definice podle místních 
podmínek. Rámcová definice „orné půdy“ 
by měla být stanovena způsobem, který 
členským státům umožní pokrýt různé 
produkční formy včetně takových systémů, 
jako je agrolesnictví a orná plocha s keři a 
stromy, které vyžadují zahrnutí úhorů, aby 
bylo možné zavádět intervence povahy 
oddělené od produkce. Rámcová definice 
„trvalých kultur“ by měla obsahovat 
plochy skutečně využívané k produkci i 
plochy nevyužívané, ale i školky a rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích, které si budou 
definovat členské státy. Rámcová definice 
„trvalých travních porostů“ by měla být 
stanovena tak, aby umožňovala členským 
státům specifikovat bližší kritéria a 
umožnila jim zahrnout jiné druhy než trávu 
nebo jiné bylinné pícniny, které lze spásat 
nebo které mohou vytvářet krmivo pro 
zvířata, ať už budou použity pro skutečnou 
produkci či nikoli.

(5) Pro udržení společných 
celounijních prvků zajišťujících 
srovnatelnost rozhodnutí členských států a 
rovné zacházení s evropskými zemědělci, 
avšak bez omezování členských států při 
dosahování cílů Unie musí být stanovena 
rámcová definice „zemědělské plochy“. 
Související rámcové definice „orné půdy“, 
„trvalých kultur“ a „trvalých travních 
porostů“ by měly být definovány natolik 
široce, aby umožňovaly členským státům 
dále specifikovat definice podle místních 
podmínek a tradičních postupů. Rámcová 
definice „orné půdy“ by měla být 
stanovena způsobem, který členským 
státům umožní pokrýt různé produkční 
formy včetně takových systémů, jako je 
agrolesnictví a orná plocha s keři a stromy, 
které vyžadují zahrnutí úhorů, aby bylo 
možné zavádět intervence povahy oddělené 
od produkce. Rámcová definice „trvalých 
kultur“ by měla obsahovat plochy skutečně 
využívané k produkci i plochy 
nevyužívané, ale i školky a rychle rostoucí 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích, které si budou definovat 
členské státy. Rámcová definice „trvalých 
travních porostů“ by měla být stanovena 
tak, aby umožňovala členským státům 
specifikovat bližší kritéria a umožnila jim 
zahrnout jiné druhy než trávu nebo jiné 
bylinné pícniny, které lze spásat, které 
poskytují krmnou plochu opylovačům 
nebo které mohou vytvářet krmivo pro 
zvířata, ať už budou použity pro skutečnou 
produkci či nikoli.

Odůvodnění

Ochrana trvalých travních porostů v některých oblastech závisí na tradičních postupech, 
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mnohé pastviny s nízkými vstupními prostředky jsou nezbytnými krmnými plochami pro 
opylovače.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa by měly podněcovat k 
tomu, aby EZFRV optimálně využíval 
výsledků výzkumu a inovací, zejména 
výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
udržitelnost“, jež vedou k inovacím v 
odvětví zemědělství a ve venkovských 
oblastech.

(6) Synergie mezi EZFRV a inovací 
Horizont Evropa by měly podněcovat k 
tomu, aby EZFRV optimálně využíval 
výsledků výzkumu a inovací, zejména 
výsledků vyplývajících z projektů 
financovaných z inovace Horizont Evropa 
a z evropského inovačního partnerství 
(EIP) pro „zemědělskou produktivitu a 
environmentální udržitelnost“, jež vedou k 
inovacím, které mají přímý pozitivní 
dopad na odvětví zemědělství a ve 
venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování 
výkonu SZP by měla být podpora příjmu 
cílena na skutečné zemědělce. K zajištění 
společného přístupu na úrovni Unie pro 
cílení této podpory by měla být stanovena 
rámcová definice významu „skutečný 
zemědělec“, která obsahuje základní prvky. 
Na základě tohoto rámce by měly členské 
státy ve svých strategických plánech SZP 
definovat, který zemědělec není považován 
za skutečného zemědělce na základě 
podmínek, jako je test příjmů, vynaložená 
práce v zemědělském podniku, předmět 
podnikání a zápis v rejstřících. Neměla by 
také vést k odpírání podpory mnohostranně 
aktivním zemědělcům, kteří se aktivně 

(9) Vzhledem k dalšímu zlepšování 
výkonu SZP by měla být podpora příjmu 
cílena na skutečné zemědělce. K zajištění 
společného přístupu na úrovni Unie pro 
cílení této podpory by měla být stanovena 
rámcová definice významu „skutečný 
zemědělec“, která obsahuje základní prvky. 
Na základě tohoto rámce by měly členské 
státy ve svých strategických plánech SZP 
definovat, který zemědělec není považován 
za skutečného zemědělce na základě 
podmínek, jako je test příjmů, vynaložená 
práce v zemědělském podniku, předmět 
podnikání a zápis v rejstřících. Neměla by 
také vést k odpírání podpory mnohostranně 
aktivním zemědělcům, kteří se aktivně 
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věnují zemědělské činnosti, ale také 
nezemědělským činnostem mimo svůj 
zemědělský podnik, protože jejich 
mnohostranné aktivity nabízí posílení 
socioekonomické struktury venkovských 
oblastí.

věnují zemědělské činnosti a kteří 
přispívají k udržitelnosti odvětví 
zemědělství, ale také nezemědělským 
činnostem mimo svůj zemědělský podnik, 
protože jejich mnohostranné aktivity nabízí 
posílení socioekonomické struktury 
venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost 
mezi typy intervencí ve formě přímých 
plateb a typy intervencí zaměřených na 
rozvoj venkova při plnění cíle obnovy 
populace, měla by být na unijní úrovni 
stanovena definice výrazu „mladý 
zemědělec“ se základními prvky.

(10) Aby byla zajištěna konzistentnost 
mezi typy intervencí ve formě přímých 
plateb a typy intervencí zaměřených na 
rozvoj venkova při plnění cíle obnovy 
populace, který má zásadní význam, měla 
by být na unijní úrovni stanovena rámcová 
definice výrazu „mladý zemědělec“ se 
základními obecnými prvky, která by 
neměla být restriktivní, aby do zemědělství 
mohli přicházet noví podnikatelé a aby 
byla zohledňována skutečná situace v 
členských státech.

Odůvodnění

Předchozí systémy podpory v této oblasti byly příliš restriktivní, v důsledku čehož mladí 
zemědělci na podporu nedosáhli.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pro budoucnost Evropy a planety 
je nezbytné, aby Unie naléhavě zrušila 
zemědělskou podporu zemědělcům, kteří 
neprovádějí environmentálně a z hlediska 
klimatu udržitelnou činnost.
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Odůvodnění

Europas skattebetalare ska inte sponsra verksamhet som bidrar till klimatet och miljöns 
förstörelse. Därför är det viktigt att jordbruksfonden och fonden för landsbygdsutveckling 
belönar de verksamheter som säkrar vår mattillgång på ett ekologiskt hållbart sätt. Planeten 
står inför en klimatkris, där vi på en europeisk nivå har stora möjligheter att göra skillnad. 
Samtidigt finns det många lant- och jordbrukare som tar stort ansvar för miljö och klimat - 
men dom behöver bli fler. Europa ska gå före i både klimat och miljöfrågan och bör därför 
snarast fasa ut jordbruksstöd till verksamheter som inte bidrar till den målsättningen. Den 
gemensamma jordbrukspolitiken bör bemöta medborgarnas oro när det gäller hållbar 
jordbruksproduktion, samtidigt som man tar hänsyn till jordbrukarnas svårigheter att 
förutsäga produktion och efterfrågan. Därför bör stödet bibehållas, men gå till hållbar 
produktion.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v 
zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila 
nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor 
obecných cílů reflektujících směry 
vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“. Soubor specifických cílů 
by měl být hlouběji definován na unijní 
úrovni a zahrnut členskými státy do jejich 
strategických plánů SZP. Při navození 
rovnováhy mezi rozmanitými rozměry 
udržitelného rozvoje by v souladu 
s hodnocením dopadů tyto specifické cíle 
měly převádět obecné cíle SZP 
do konkrétnějších priorit a zohlednit 
relevantní právní předpisy Unie, zejména v 
oblasti klimatu, energie a životního 
prostředí.

(11) Pro naplnění cílů SZP, jak jsou 
stanoveny v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), 
v souladu s ochranou její společné 
povahy, jakož i v zájmu toho, aby Unie 
adekvátně řešila nejnovější výzvy a 
dodržovala mezinárodní závazky, je třeba 
stanovit soubor obecných cílů 
reflektujících směry vytýčené ve sdělení 
„Budoucnost potravin a zemědělství“. 
Soubor specifických cílů by měl být 
hlouběji definován na unijní úrovni a 
zahrnut členskými státy do jejich 
strategických plánů SZP. Za účelem 
navození rovnováhy mezi rozmanitými 
rozměry udržitelného rozvoje  za 
současného zachování spravedlivého a 
rovného přístupu by členské státy měly 
podniknout kroky k dosažení všech 
specifických cílů. Tyto specifické cíle by 
měly převádět obecné cíle SZP do 
konkrétnějších priorit a zohlednit 
relevantní právní předpisy Unie, zejména v 
oblasti klimatu, energie, dobrých životních 
podmínek zvířat a životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Chytřejší, modernizovaná a 
udržitelná SZP musí počítat s výzkumem a 
inovacemi, aby bylo možné sloužit 
multifunkčnosti unijních systémů 
zemědělství, lesnictví a potravinářství, 
investovat do technologického rozvoje a 
digitalizace a zlepšovat přístup k 
nestranným, spolehlivým, relevantním a 
novým znalostem.

(12) Více agroekologická, 
modernizovaná a udržitelná SZP musí 
počítat s výzkumem a inovacemi, aby bylo 
možné sloužit multifunkčnosti unijních 
systémů zemědělství, lesnictví a 
potravinářství, investovat do 
technologického rozvoje a 
agroekologických postupů a zlepšovat 
přístup k nestranným, spolehlivým, 
relevantním a novým znalostem a jejich 
sdílení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při provádění strategických plánů 
SZP by měly být dodržovány horizontální 
zásady podle článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) 
a článku 10 SFEU, včetně zásad 
subsidiarity a proporcionality podle 
článku 5 Smlouvy o EU. Členské státy 
a Komise by se měly zaměřit na 
odstranění nerovností a na podporu 
rovnosti žen a mužů a začleňování 
hlediska rovnosti pohlaví, jakož i boje 
proti diskriminaci na základě pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Fondy by neměly podporovat 
činnosti, které přispívají k jakékoli formě 
segregace, diskriminace nebo vyloučení. 
Cíle fondů by měly být sledovány v rámci 
udržitelného rozvoje a v souladu s 
Aarhuskou úmluvou a v rámci 
prosazování cíle Unie zachovat a chránit 
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životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu a 
bojovat proti změně klimatu, jak je 
stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 
SFEU, při uplatňování zásady 
„znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Model realizace by neměl vést 
k situaci, kdy máme 27 různých 
zemědělských politik, což by ohrozilo 
společného ducha SZP a vedlo 
k deformacím. Členským státům by měla 
být ponechána určitá míra flexibility v 
rámci pevného společného regulačního 
rámce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro rozvoj chytrého a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců. Stejně tak jsou pro zlepšení 
pozice zemědělců na trhu nezbytné 
investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií.

(14) Pro rozvoj chytrého a odolného 
zemědělského odvětví tvoří přímé platby i 
nadále zásadní součást záruky 
spravedlivého příjmu na podporu 
zemědělců, se silným důrazem na cílené 
platby na životní prostředí, klima a dobré 
životní podmínky zvířat, jakož i na zvýšení 
konkurenceschopnosti. Stejně tak jsou pro 
zlepšení pozice zemědělců na trhu 
nezbytné investice do restrukturalizace 
zemědělských podniků, modernizace, 
inovací, diverzifikace a zavádění nových 
technologií. Měla by být věnována 
pozornost společenským výzvám a 
tématům, jako je zmírňování změny 
klimatu i přizpůsobení se změně klimatu, 
a to způsobem, který je prospěšný pro 
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zemědělce.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
působení trhu, klimatické změny a s nimi 
spojené častější a silnější klimatické 
události, ale i sanitární a fytosanitární krize 
vést k riziku nestálých cen a zvýšeného 
tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za 
vytváření strategií svých zemědělských 
podniků zodpovědní samotní zemědělci, 
měl by být vytvořen pevný rámec 
zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu mohou členské státy a zemědělci 
vycházet z unijní platformy řízení rizik pro 
budování kapacity, aby zemědělcům mohly 
být poskytnuty adekvátní finanční nástroje 
pro investice a přístup k pracovnímu 
kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
působení trhu, absence recipročních 
ustanovení v obchodních dohodách s 
třetími zeměmi, klimatické změny a s nimi 
spojené častější a silnější klimatické 
události, ale i sanitární a fytosanitární krize 
vést k riziku nestálých cen a zvýšeného 
tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za 
vytváření strategií pro zlepšování odolnosti 
svých zemědělských podniků zodpovědní 
samotní zemědělci, měl by být vytvořen 
pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. 
Z tohoto důvodu mohou členské státy a 
zemědělci vycházet z unijní platformy 
řízení rizik pro budování kapacity, aby 
zemědělcům mohly být poskytnuty 
adekvátní finanční nástroje pro investice a 
přístup k pracovnímu kapitálu, školení a 
přenosu znalostí a rad.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Podpora péče o životní prostředí a 
klima a podíl na dosahování unijních cílů 
souvisejících s oblastmi životního prostředí 
a klimatu je pro budoucnost zemědělství a 
lesnictví v Unii vysokou prioritou. 
Architektura SZP by proto měla mít v 
oblasti těchto cílů větší ambice. Na základě 
modelu realizace by měla být opatření na 
řešení degradace životního prostředí a 

(16) Podpora a zdokonalení péče o 
životní prostředí, zachování biologické 
rozmanitosti a genetické rozmanitosti v 
zemědělském systému, jakož i opatření v 
oblasti klimatu a podíl na dosahování 
unijních cílů souvisejících s oblastmi 
životního prostředí a klimatu je pro 
budoucnost  zemědělství a lesnictví Unie 
vysokou prioritou. Architektura SZP by 
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změny klimatu zaměřena na výsledky a 
článek 11 Smlouvy o fungování EU by měl 
být pro tento účel považován za povinně 
dosažitelný.

proto měla mít v oblasti těchto cílů větší 
ambice. Na základě modelu realizace by 
měla být opatření na řešení degradace 
životního prostředí a změny klimatu 
zaměřena na výsledky a článek 11 
Smlouvy o fungování EU by měl být pro 
tento účel považován za povinně 
dosažitelný.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii 
trpí strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních pracovních 
příležitostí, nedostatkem dovedností, 
nedostatkem investic v oblasti konektivity, 
infrastruktury a základních služeb, jakož 
i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit 
v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální 
a hospodářskou strukturu v těchto 
oblastech, zejména vytvářením pracovních 
míst a generační obměnou, vnášením 
pracovních míst a růstu podporovaných 
Komisí do venkovských oblastí, podporou 
sociálního začleňování, generační obnovy 
a rozvoje „inteligentních vesnic“ po celém 
evropském venkově. Jak je uvedeno ve 
sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
hospodářství a ekoturistika. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli pro 
zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.

Jelikož mnohé venkovské oblasti v Unii 
trpí strukturálními problémy, 
např. nedostatkem atraktivních pracovních 
příležitostí, nedostatkem dovedností, 
nedostatkem investic v oblasti konektivity, 
infrastruktury a základních služeb, jakož 
i odlivem mladých lidí, je nezbytné posílit 
v souladu s prohlášením Cork 2.0 sociální 
a hospodářskou strukturu v těchto 
oblastech, zejména vytvářením pracovních 
míst a generační obměnou, vnášením 
pracovních míst a růstu podporovaných 
Komisí do venkovských oblastí, podporou 
sociálního začleňování, generační obnovy, 
většího zapojení žen do hospodářství 
venkova a rozvoje „inteligentních vesnic“ 
po celém evropském venkově. Jak je 
uvedeno ve sdělení „Budoucnost potravin a 
zemědělství“, mohou ve venkovských 
oblastech přispět k růstu a vzniku 
pracovních míst hodnotové řetězce, 
například energie z obnovitelných zdrojů, 
nastupující biohospodářství, oběhové 
hospodářství a ekoturistika, a to při 
zachování přírodních zdrojů. V tomto 
kontextu mohou hrát finanční nástroje a 
využívání záruky InvestEU zásadní roli pro 
zajištění přístupu k financování a pro 
podporu rozšiřování kapacity 
zemědělských hospodářství a podniků. Ve 
venkovských oblastech je potenciál pro 
pracovní příležitosti pro legálně pobývající 
státní příslušníky třetích zemí, čímž se 
podpoří jejich sociální a ekonomická 
integrace, zejména v rámci strategií 
místního rozvoje vedených Společenstvím.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení, jež by mělo být 
pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným a výživným 
potravinám v každou dobu. Nadto by měla 
napomáhat ke zlepšení reakce zemědělství 
Unie na nové společenské požadavky 
na potraviny a zdraví, včetně udržitelné 
zemědělské produkce, zdravější výživy, 
potravinového odpadu a dobrých životních 
podmínek zvířat. SZP by měla i nadále 
podporovat produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů.

(17) SZP by měla nadále zajišťovat 
potravinové zabezpečení, jež by mělo být 
pojímáno ve smyslu přístupu k 
dostatečným, bezpečným, zdravým  a 
výživným potravinám v každou dobu. 
Nadto by měla napomáhat ke zlepšení 
reakce zemědělství Unie na nové 
společenské požadavky na potraviny 
a zdraví, včetně udržitelné zemědělské 
produkce, zdravější výživy, potravinového 
odpadu a dobrých životních podmínek 
zvířat. SZP by měla i nadále podporovat 
udržitelnou produkci se specifickými a 
hodnotnými vlastnosti a zároveň pomáhat 
zemědělcům proaktivně přizpůsobovat 
svou produkci signálům trhu a 
požadavkům spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V souladu se závazkem k Agendě 
2030 a Pařížské dohodě a se závěry 
Mezinárodního panelu pro hodnocení 
zemědělských technologií a vědy pro 
rozvoj, jakož i doporučením zvláštního 
zpravodaje OSN pro právo na potraviny, 
by Unie a její členské státy měly přejít na 
udržitelný evropský systém potravin a 
zemědělství. Cesta k tomuto přechodu by 
se měla zaměřit na podporu 
diverzifikovaných, udržitelných a 
odolných zemědělských postupů, které 
přispívají k ochraně a podpoře přírodních 
zdrojů, posílení ekosystémů a 
přizpůsobení se změně klimatu a jejímu 
zmírňování, a to tím, že se upraví chov 
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hospodářských zvířat na úroveň, která je 
únosná z ekologického hlediska, 
minimalizuje se závislosti na 
neudržitelných vstupních prostředcích, 
včetně energie z fosilních paliv, a 
postupně se zlepší biologická rozmanitost 
a kvalita půdy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) vzhledem k tomu, že Evropský 
akční plán „Jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci považuje 
očkování za nákladově účinnou veřejnou 
zdravotní intervenci v oblasti boje proti 
AMR, jsou relativně vyšší náklady na 
diagnostiku, antimikrobiální alternativy a 
očkování ve srovnání s běžnými 
antibiotiky  překážkou zvyšování míry 
očkování zvířat.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) (Za účelem splnění 
environmentálních cílů SZP, ale také 
společenských požadavků, pokud jde o 
zvýšení bezpečnosti potravin, je třeba 
podporovat používání hnojiv s velmi 
nízkými hladinami těžkých kovů.

Odůvodnění

Nově přijaté nařízení EU o hnojivech, kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a č. 
1107/2009, obsahuje několik ustanovení o označování těžkých kovů, jako je kadmium a arsen, 
zejména ve fosfátech. Označování umožní zemědělcům znát přesné množství kontaminujících 
látek obsažených v hnojivech, která používají. Taková ustanovení o označování by měla 
podporovat udržitelnější zemědělství v souladu s ekologizačními cíli SZP a podporou 
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standardů vysoké kvality v EU.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
příjemců o potřebě respektovat tyto 
základní normy. Jejím cílem je rovněž 
přispět k tomu, aby SZP více naplňovala 
očekávání společnosti tím, že se zlepší 
soudržnost této politiky s cíli v oblasti 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat. 
Podmíněnost by také měla tvořit nedílnou 
součást environmentální architektury SZP 
jako součást východiska pro ambicióznější 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a měla by být důsledně dodržována 
po celé Unii. U zemědělců, kteří tyto 
požadavky nesplňují, by členské státy měly 
zajistit, aby byly v souladu 

(21) V návaznosti na předchozí systém 
podmíněnosti realizovaný do roku 2020 se 
dle nového systému podmíněnosti podpora 
SZP plně váže na to, že příjemce dodržuje 
základní normy v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat, zdraví rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat. Základní normy 
v zeštíhlené formě zahrnují seznam 
povinných požadavků na hospodaření a 
normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy (DZES). Tyto 
základní normy by měly lépe zohledňovat 
výzvy v oblasti životního prostředí 
a klimatu a novou environmentální 
architekturu SZP, a zajistit tak vyšší úroveň 
ambicí v oblasti ochrany životního 
prostředí a klimatu, jak Komise oznámila 
ve sdělení s názvem „Budoucnost výživy 
a zemědělství“ a ve víceletém finančním 
rámci (VFR). Cílem podmíněnosti je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
prostřednictvím zvyšování povědomí 
příjemců o potřebě respektovat tyto 
základní normy. Příjemci finančních 
prostředků by měly dostat také 
přiměřenou náhradu za plnění těchto 
norem. Jejím cílem je rovněž přispět k 
tomu, aby SZP více naplňovala očekávání 
společnosti tím, že se zlepší soudržnost této 
politiky s cíli v oblasti veřejného zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat. Podmíněnost by také 
měla tvořit nedílnou součást 
environmentální architektury SZP jako 
součást východiska pro ambicióznější 
závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a měla by být důsledně dodržována 
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s [horizontálním nařízením] uplatňovány 
přiměřené, účinné a odrazující sankce.

po celé Unii. U zemědělců, kteří tyto 
požadavky nesplňují, by členské státy měly 
zajistit, aby byly v souladu 
s [horizontálním nařízením] uplatňovány 
přiměřené, účinné a odrazující sankce.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem rámce norem DZES je 
přispět ke zmírnění klimatických změn a 
přizpůsobení se těmto změnám, řešení 
výzev spojených s dostatkem vody, 
ochranou a kvalitou půdy a ochranou a 
kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je 
třeba zdokonalit tak, aby zohlednil 
především praxi stanovenou do roku 2020 
v rámci ekologizace přímých plateb, 
zmírňování klimatických změn a potřebu 
vylepšit udržitelnost zemědělských 
podniků, obzvláště pak hospodaření s 
živinami. Uznává se, že každá DZES 
přispívá k realizaci více cílů. Za účelem 
implementace rámce by měly členské státy 
definovat národní normu pro každou 
normu stanovenou na úrovni Unie a přitom 
zohlednit specifické vlastnosti příslušné 
oblasti včetně půdních a klimatických 
podmínek, existujících podmínek v 
zemědělství, využití půdy, střídání plodin, 
zemědělské praxe a struktur zemědělských 
podniků. Členské státy mohou kromě toho 
také definovat další národní normy 
související s hlavními cíli stanovenými v 
příloze III s cílem zlepšit realizaci 
environmentálních a klimatických norem 
rámce DZES. Jako součást rámce DZES 
budou za účelem podpory agronomického i 
environmentálního výkonu zemědělských 
podniků za pomoci speciálně určeného 
elektronického nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků, v oblasti živin 
který bude dostupný jednotlivým 
zemědělcům členských zemí, stanoveny 

(22) Cílem rámce norem DZES je 
přispět ke zmírnění klimatických změn a 
přizpůsobení se těmto změnám, řešení 
výzev spojených s dostatkem vody, 
ochranou a kvalitou půdy a ochranou a 
kvalitou biologické rozmanitosti. Rámec je 
třeba zdokonalit tak, aby zohlednil 
především praxi stanovenou do roku 2020 
v rámci ekologizace přímých plateb, 
zmírňování klimatických změn a potřebu 
vylepšit udržitelnost zemědělských 
podniků, obzvláště pak hospodaření 
s živinami snižování chemických vstupů. 
Uznává se, že každá DZES přispívá 
k realizaci více cílů. Za účelem 
implementace rámce by měly členské státy 
definovat národní normu pro každou 
normu stanovenou na úrovni Unie a přitom 
zohlednit specifické vlastnosti příslušné 
oblasti včetně půdních a klimatických 
podmínek, existujících podmínek v 
zemědělství, využití půdy, střídání plodin, 
zemědělské praxe a struktur zemědělských 
podniků. Členské státy mohou kromě toho 
také definovat další národní normy 
související s hlavními cíli stanovenými v 
příloze III s cílem zlepšit realizaci 
environmentálních a klimatických norem 
rámce DZES. Jako součást rámce DZES 
budou za účelem podpory agronomického i 
environmentálního výkonu zemědělských 
podniků za pomoci speciálně určeného 
elektronického nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků, v oblasti živin a 
snížení vstupů, který bude dostupný 
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plány hospodaření s živinami. Nástroj by 
měl přímo v zemědělském podniku 
poskytovat podporu při rozhodování 
počínaje minimálními funkcemi 
hospodaření s živinami. Rozsáhlá 
interoperabilita a modularita by také měla 
zajistit možnost přidávat další elektronické 
aplikace pro zemědělce a elektronickou 
správu. S cílem zajistit rovné podmínky 
pro všechny zemědělce po celé Unii může 
Komise poskytnout členským státům 
podporu s navrhováním nástroje i s 
požadovanými službami ukládání a 
zpracování údajů.

jednotlivým zemědělcům členských zemí, 
stanoveny plány hospodaření s živinami. 
Používání plánu hospodaření s živinami 
by mělo zohledňovat velikost a intenzitu 
hospodaření zemědělského podniku. 
Nástroj by měl přímo v zemědělském 
podniku poskytovat podporu při 
rozhodování počínaje minimálními 
funkcemi hospodaření s živinami a 
snižování vstupů a potřebou zlepšit kvalitu 
půdy. Rozsáhlá interoperabilita a 
modularita by také měla zajistit možnost 
přidávat další elektronické aplikace pro 
zemědělce a elektronickou správu. S cílem 
zajistit rovné podmínky pro všechny 
zemědělce po celé Unii může Komise 
poskytnout členským státům podporu s 
navrhováním nástroje i s požadovanými 
službami ukládání a zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Plastové výrobky používané 
v zemědělství tvoří sice v rámci celkového 
množství používaných plastů 
a vytvářeného plastového odpadu jen 
nízké procento, jsou však geograficky 
koncentrované. V zemědělství se navíc 
používají takové druhy plastových 
výrobků, které mají velmi stejnorodé 
složení, což pro provozovatele 
recyklačních zařízení představuje velmi 
cenný odpadní tok. Ve strategických 
plánech SZP by se měl problém 
plastového odpadu v zemědělství řešit a 
Evropská komise by případně měla jako 
nový prvek zpřísněných podmínek zavést 
ve střednědobém výhledu do roku 2023 
novou normu DZES pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav půdy co do obsahu 
plastového odpadu. Zemědělci by v rámci 
nového požadavku podmíněnosti měli mít 
povinnost využívat za účelem sběru a 
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recyklování plastů služeb podniku 
oprávněného ke zpracovávání odpadu a 
vést evidenci o řádném nakládání 
s plastovým odpadem.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Důvodem pro to, aby členské státy 
plně implementovaly povinné požadavky 
na hospodaření, je to, aby byly na úrovni 
zemědělských podniků operativní a 
zajistily rovné zacházení se zemědělci. 
Důvodem pro to, aby členské státy plně 
implementovaly povinné požadavky na 
hospodaření, je to, aby byly na úrovni 
zemědělských podniků operativní a 
zajistily rovné zacházení se zemědělci. S 
cílem zajistit soudržnost pravidel o 
podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti 
politiky by povinné požadavky na 
hospodaření (PPH) měly zahrnovat hlavní 
právní předpisy Unie týkající se životního 
prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínky 
zvířat, jejich provádění na vnitrostátní 
úrovni stanoví přesné povinnosti 
jednotlivých zemědělců, včetně povinností 
vyplývajících ze směrnice Rady 
92/43/EHS11 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo 
směrnice Rady 91/676/EHS13. V 
návaznosti na společné prohlášení 
Evropského parlamentu a Rady 
připojeného k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 
jsou relevantní ustanovení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES15 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES16 
začleněna jako povinné požadavky na 
hospodaření (PPH) do oblasti působnosti 
podmíněnosti a seznam norem DZES se 

(23) Důvodem pro to, aby členské státy 
plně implementovaly povinné požadavky 
na hospodaření, je to, aby byly na úrovni 
zemědělských podniků operativní a 
zajistily rovné zacházení se zemědělci. 
S cílem zajistit soudržnost pravidel 
o podmíněnosti ve zvyšování udržitelnosti 
politiky by povinné požadavky 
na hospodaření (PPH) měly zahrnovat 
hlavní právní předpisy Unie týkající se 
životního prostředí, veřejného zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních 
podmínky zvířat, jejich provádění 
na vnitrostátní úrovni stanoví přesné 
povinnosti jednotlivých zemědělců, včetně 
povinností vyplývajících ze směrnice Rady 
92/43/EHS11 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES12 nebo 
směrnice Rady 91/676/EHS13. 
V návaznosti na společné prohlášení 
Evropského parlamentu a Rady 
připojeného k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201314 
jsou relevantní ustanovení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES15 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES16 
začleněna jako povinné požadavky 
na hospodaření (PPH) do oblasti 
působnosti podmíněnosti, jakož i směrnice 
[směrnice Evropského parlamentu a Rady 
XXX o snížení dopadu některých 
plastových produktů na životní prostředí] 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/616a  a seznam norem DZES se 
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odpovídajícím způsobem přizpůsobuje. odpovídajícím způsobem přizpůsobuje.

__________________ __________________
11 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

11 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

13 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1):

13 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1):

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) 
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) 
č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 549).

15 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).

15 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).

16 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).

16 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).

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).

Odůvodnění

Majitelé zvířat nebo chovatelé zvířat jsou povinni vést záznamy o léčivých přípravcích, které 
jim byly podány. Nařízení uvádí, že „antimikrobní léčivé přípravky se nepodávají rutinně“. 
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Mandát Evropského parlamentu, pokud jde o směrnici o udržitelném používání pesticidů v 
této fázi (třístranné dialogy) navrhuje zákaz oxo-degradabilních výrobků, jako jsou produkty, 
které se v současné době stále používají v zemědělství (např. mulčovací fólie). Pro zdraví 
našich půd je zásadní, aby toto bylo dobře provedeno a kontrolováno (v případě potřeby pak 
jako DZES a nikoli jako povinné požadavky na hospodaření).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také a za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry. Poradenské služby pro 
zemědělství by měly zemědělcům a dalším 
příjemců podpory v rámci SZP pomáhat k 
většímu povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 
informacích na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik. 
Aby bylo možné vylepšit kvalitu a 
efektivitu poradenství, měly by členské 
státy začlenit do zemědělského znalostního 
a inovačního systému (AKIS) poradce, aby 
bylo možné zprostředkovávat aktuální 
technologické a vědecké informace 
vyvinuté v rámci výzkumu a inovací.

(24) Členské státy by měly za tímto 
účelem, a také za účelem identifikace 
nezbytných zlepšení týkajících se všech 
opatření na úrovni zemědělských podniků 
stanovených ve strategických plánech SZP, 
vytvořit poradenské služby pro zemědělství 
pro vylepšení udržitelného hospodaření a 
celkového výkonu zemědělských a 
venkovských podniků zahrnující 
ekonomické, environmentální a sociální 
rozměry a zajisti přístup k těmto službám. 
Poradenské služby pro zemědělství by 
měly zemědělcům a dalším příjemců 
podpory v rámci SZP pomáhat k většímu 
povědomí o vztazích mezi řízením 
zemědělského podniku a 
obhospodařováním půdy na jedné straně a 
o určitých normách, požadavcích a 
informacích, a to i v oblasti životního 
prostředí, klimatu a dobrých životních 
podmínek zvířat, na straně druhé. Seznam 
těchto norem, požadavků a informací 
obsahuje normy, které se na zemědělce a 
další příjemce SZP vztahují a jsou pro ně 
nezbytné a jsou stanovené ve strategickém 
plánu SZP, a také normy, které vyplývají z 
legislativy pro vodu, udržitelné používání 
pesticidů a z iniciativ boje proti 
antimikrobiální odolnosti a pro řízení rizik 
a k podpoře udržitelného hospodaření s 
živinami a snížení vstupů. Aby bylo 
možné vylepšit kvalitu a efektivitu 
poradenství, měly by členské státy začlenit 
do zemědělského znalostního a inovačního 
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systému (AKIS) poradce, aby bylo možné 
zprostředkovávat aktuální technologické a 
vědecké informace vyvinuté v rámci 
výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a)  Aby bylo zajištěno poskytování 
vysoce kvalitního poradenství všem 
zemědělcům v Unii, měla by Komise 
stanovit minimální normy pro poradenské 
služby v oblasti zemědělství, pokud jde o 
kvalitu a územní pokrytí poskytovaného 
poradenství. Komise by měla před 
vstupem tohoto nařízení v platnost a za 
účelem kontroly jakosti akreditovat 
všechny zemědělské poradenské služby. 
Dojde-li k závěru, že zemědělské 
poradenské služby nesplňují minimální 
normy, měla by o tom Komise písemně 
uvědomit dotyčný členský stát a požádat 
jej o přijetí nápravných opatření.

Odůvodnění

Zemědělci potřebují získat nové druhy dovedností a znalostí, aby mohli začít s novými a 
udržitelnějšími zemědělskými postupy, jež jsou často složitější než současné. Poskytování 
vysoce kvalitních poradenských služeb pro zemědělství (FAS) je proto stále důležitější. Zdá se 
však, že SZP v současné době postrádá skutečný systém kontroly kvality FAS, jejichž 
schopnost pomáhat zemědělcům se v jednotlivých členských státech značně liší.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V zájmu zajištění spravedlivějšího 
rozdělování podpory by výše přímých 
plateb nad určitý limit měly být sníženy a 

(25) V zájmu zajištění spravedlivějšího 
rozdělování podpory by výše přímých 
plateb nad určitý limit měly být omezeny a 
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rozdíl by měl být buďto používán na 
přímé platby oddělené od produkce, a to 
přednostně na doplňkovou redistributivní 
podporu příjmu pro udržitelnost, nebo by 
měl být převeden do EZFRV. Aby se 
předešlo negativním účinkům na 
zaměstnanost, měla by se při používání 
mechanismu zohlednit pracovní síla.

rozdíl by měl být používán především na 
režimy na ochranu klimatu a životního 
prostředí nebo by měl být převeden do 
EZFRV, použit  na přímé platby oddělené 
od produkce a na doplňkovou 
redistributivní podporu příjmu pro 
udržitelnost.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají 
základním kamenem unijního zemědělství, 
protože hrají stěžejní úlohu v podpoře 
zaměstnanosti venkova a přispívají k 
územnímu rozvoji. Za účelem prosazení 
vyrovnanějšího rozdělování podpory a 
snižování administrativní zátěže příjemců 
malých částek by měly mít členské státy 
možnost nabízet malým zemědělcům 
možnost nahradit další přímé platby 
jednorázovou platbou pro malé zemědělce.

(28) Malé zemědělské podniky zůstávají 
základním kamenem unijního zemědělství, 
protože hrají stěžejní úlohu v podpoře 
zaměstnanosti venkova, a to zejména ve 
znevýhodněných a okrajových oblastech, a 
přispívají k vyváženému územnímu 
rozvoji. Za účelem prosazení 
vyrovnanějšího rozdělování podpory a 
snižování administrativní zátěže příjemců 
malých částek by měly mít členské státy 
možnost nabízet malým zemědělcům 
možnost nahradit další přímé platby 
jednorázovou platbou pro malé zemědělce.

Odůvodnění

Malé zemědělské podniky v okrajových a znevýhodněných oblastech jsou zvláště ohroženy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Ekologické zemědělství se rozvíjí v 
mnoha evropských zemích a osvědčilo se, 
pokud jde o poskytování veřejných statků, 
zachování ekosystémových služeb a 
přírodních zdrojů, snižování vstupů, 
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přilákání mladých zemědělců a zejména 
žen, vytváření pracovních míst, 
experimentování s novými obchodními 
modely, plnění společenské poptávky či 
revitalizaci venkovských oblastí. Přesto 
růst poptávky po ekologických produktech 
nadále překonává růst produkce. Členské 
státy by měly zajistit, aby jejich strategické 
plány společné zemědělské politiky 
zahrnovaly cíle zvýšení podílu zemědělské 
půdy v rámci ekologického hospodaření v 
zájmu uspokojení rostoucí poptávky po 
ekologických produktech a rozvíjení 
celého ekologického dodavatelského 
řetězce. Členské státy mohou financovat 
přechod na ekologicky obhospodařovanou 
půdu a její zachování prostřednictvím 
opatření pro rozvoj venkova, ekorežimů 
nebo kombinací obou opatření a měly by 
zajistit, aby přidělené rozpočty odpovídaly 
očekávanému růstu ekologické produkce.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí a 
klima, nebo jako kompenzace za zavedení 
těchto postupů. V obou případech by měly 
cílit na vylepšení environmentálního a 
klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP na 
základě seznamu zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí 
vypracovaného Komisí stanovit ekorežimy 
dobrovolné pro zemědělce, jež by měly být 
plně koordinovány s dalšími relevantními 
intervencemi. Ty by měly být členskými 
státy definovány jako platby poskytované 
buď jako stimuly a náhrady za veřejně 
prospěšná opatření zemědělských postupů 
přínosných pro životní prostředí a klima, 
nebo jako kompenzace za zavedení těchto 
postupů. V obou případech by měly cílit na 
vylepšení environmentálního a 
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předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro zemědělské postupy, např. 
lepší obhospodařování trvalých pastvin 
a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž 
zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

klimatického plnění SZP a měly by být 
následně vnímány tak, že přesahují 
povinné požadavky, které jsou již 
předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy by měly vyčlenit určitý 
procentní podíl přídělů přímých plateb na 
ekorežimy. Členské státy mohou 
rozhodnout, že zřídí ekorežimy pro 
zemědělské postupy, např. lepší 
obhospodařování trvalých pastvin a stálých 
krajinných prvků, systémy 
environmentální certifikace a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž 
zahrnovat „vstupní režimy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly smět použít 
část svých dostupných finančních stropů na 
přímé platby na podporu příjmu vázanou 
na produkci za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality v určitých odvětvích a produkcích, 
které jsou obzvláště důležité ze 
společenských, ekonomických nebo 
environmentálních důvodů a potýkají se s 
obtížemi. Navíc by členské státy také měly 
smět použít dodatečnou část svého 
finančního stropu dostupnou pro přímé 
platby k poskytnutí vázané podpory příjmu 
konkrétně na podporu produkce 
bílkovinných plodin s cílem snížit deficit 
Unie v této oblasti.

(32) Členské státy by měly smět použít 
část svých dostupných finančních stropů na 
přímé platby na podporu příjmu vázanou 
na produkci za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality v určitých odvětvích a produkcích, 
které jsou obzvláště důležité ze 
společenských, ekonomických nebo 
environmentálních důvodů nebo z důvodů, 
jež mají dopad na dobré životní podmínky 
zvířat, a potýkají se s obtížemi. Navíc by 
členské státy také měly smět použít 
dodatečnou část svého finančního stropu 
dostupnou pro přímé platby k poskytnutí 
vázané podpory příjmu konkrétně na 
podporu produkce bílkovinných plodin s 
cílem snížit deficit Unie v této oblasti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Pro intervence na rozvoj venkova 
jsou zásady definovány na úrovni EU, a to 
obzvláště s ohledem na základní 
požadavky, aby členské státy používaly 
výběrová kritéria. Členské státy by však 
měly mít možnost dle vlastního výhradního 
uvážení definovat specifické podmínky 
vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí 
na rozvoj venkova zahrnují platby za 
environmentální, klimatické a další 
závazky hospodaření, které by členské 
státy měly podporovat na svých územích v 
souladu se svými národními, regionálními 
a místními specifickými potřebami. 
Členské státy by měly poskytnout platby 
zemědělcům a jiným správcům půdy, kteří 
dobrovolně vstoupí do závazků 
hospodaření, které přispívají ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí a k 
ochraně a zlepšování životního prostředí 
včetně kvality vody a ovzduší, půdy, 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb, včetně dobrovolných závazků 
v oblastech sítě Natura 2000 a podpory 
genetické rozmanitosti. Podpora v rámci 
plateb za závazky hospodaření může být 
rovněž udělena ve formě místně řízených 
integrovaných nebo kooperativních metod 
nebo intervencí založených na dosažených 
výsledcích.

(37) Pro intervence na rozvoj venkova 
jsou zásady definovány na úrovni EU, a to 
obzvláště s ohledem na základní 
požadavky, aby členské státy používaly 
výběrová kritéria. Členské státy by však 
měly mít možnost dle vlastního výhradního 
uvážení definovat specifické podmínky 
vycházející z jejich potřeb. Typy intervencí 
na rozvoj venkova zahrnují platby za 
environmentální, klimatické a další 
závazky hospodaření, které by členské 
státy měly podporovat na svých územích v 
souladu se svými národními, regionálními 
a místními specifickými potřebami. 
Členské státy by měly poskytnout platby 
zemědělcům a jiným správcům půdy, kteří 
dobrovolně vstoupí do závazků 
hospodaření, které přispívají ke zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí a k 
ochraně a zlepšování životního prostředí 
včetně kvality vody a ovzduší, půdy, 
biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb, včetně dobrovolných závazků 
v oblastech sítě Natura 2000, zemědělství s 
vysokou přírodní hodnotou a podpory 
genetické rozmanitosti. Podpora v rámci 
plateb za závazky hospodaření může být 
rovněž udělena ve formě místně řízených 
integrovaných nebo kooperativních metod 
nebo intervencí založených na dosažených 
výsledcích. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Podpora na závazky hospodaření 
může zahrnovat prémie na ekologické 
hospodaření na zachování ekologicky 
obhospodařované půdy a na přechod 
na ekologicky obhospodařovanou půdu; 
platby na další typy intervencí na podporu 

(38) Podpora na závazky hospodaření 
může zahrnovat prémie na ekologické 
hospodaření na zachování ekologicky 
obhospodařované půdy a na přechod 
na ekologicky obhospodařovanou půdu; 
platby na další typy intervencí na podporu 
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ekologicky příznivých systémů produkce, 
např. ekologického zemědělství, 
ochranného zemědělství a integrované 
produkce; lesnicko–environmentální a 
klimatické služby a ochrana lesů; prémie 
pro lesy a závody s agrolesnickými 
systémy; dobré životní podmínky zvířat; 
ochrana, udržitelné využívání a rozvoj 
genetických zdrojů. Členské státy mohou 
na základě svých potřeb vyvinout další 
režimy v rámci tohoto typu intervencí. 
Tento typ plateb by měl krýt pouze 
vícenáklady a ušlý příjem, jež vyplývají ze 
závazků přesahujících povinné normy a 
požadavky stanovené unijním a národním 
právem a podmíněnost stanovenou ve 
strategickém plánu SZP. Závazků 
souvisejících s tímto typem intervencí se 
lze chopit na předem stanovené jednoleté 
nebo víceleté období, a pokud budou řádně 
opodstatněné, mohou probíhat po více než 
sedm let.

ekologicky příznivých systémů produkce, 
např. zemědělství s vysokou přírodní 
hodnotou, ekologického zemědělství, 
integrované produkce a digitálního a 
přesného zemědělství příznivého pro 
životní prostředí; lesnicko–
environmentální a klimatické služby a 
ochrana lesů; prémie pro lesy a závody s 
agrolesnickými systémy; dobré životní 
podmínky zvířat a zdraví zvířat; ochrana, 
udržitelné využívání a rozvoj genetických 
zdrojů a biologické rozmanitosti. Členské 
státy mohou na základě svých potřeb 
vyvinout další režimy v rámci tohoto typu 
intervencí. Tento typ plateb by měl krýt 
pouze vícenáklady a ušlý příjem, jež 
vyplývají ze závazků přesahujících 
povinné normy a požadavky stanovené 
unijním a národním právem a podmíněnost 
stanovenou ve strategickém plánu SZP. 
Závazků souvisejících s tímto typem 
intervencí se lze chopit na předem 
stanovené jednoleté nebo víceleté období, a 
pokud budou řádně opodstatněné, mohou 
probíhat po více než sedm let.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 
závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet z 
plánů obhospodařování lesů nebo z 

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 
závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet z 
plánů udržitelného obhospodařování lesů 
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rovnocenných dokumentů a mohou 
zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti a 
udržitelné obhospodařování lesa včetně 
zalesňování půdy a vytváření a regenerace 
agrolesnických systémů; ochranu, obnovu 
a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem 
na potřeby spojené s přizpůsobením se; 
investice do záruk a zlepšování ochrany a 
odolnosti lesa a vytváření lesních 
ekosystémů a klimatických služeb a 
opatření a investice na podporu energie z 
obnovitelných zdrojů a biohospodářství.

zajišťujícího účinný záchyt uhlíku z 
atmosféry a zvyšování biologické 
rozmanitosti nebo z rovnocenných 
dokumentů a mohou zahrnovat rozvoj 
zalesněné oblasti a udržitelné 
obhospodařování lesa včetně zalesňování 
půdy, předcházení požárům a vytváření a 
regenerace agrolesnických systémů, 
ochranu, obnovu a zlepšení lesních zdrojů, 
a to s ohledem na potřeby spojené 
s přizpůsobením se; investice do záruk a 
zlepšování ochrany a odolnosti lesa a 
vytváření lesních ekosystémů a 
klimatických služeb a opatření a investice 
na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
a biohospodářství.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Za účelem zajištění spravedlivého 
příjmu a odolného zemědělského odvětví 
napříč územími EU mohou členské státy 
přidělit podporu zemědělcům v oblastech 
čelících přírodním a jiným specificky 
regionálním omezením. Co se týče plateb 
za oblasti s přírodními omezeními, mělo by 
pokračovat vymezení politiky rozvoje 
venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla 
maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti 
životního prostředí a posílila se její 
součinnost s financováním investic 
do přírody a biologické rozmanitosti, je 
nezbytné zachovat zvláštní opatření 
zaměřená na platby kompenzující 
příjemcům znevýhodnění související 
s realizací sítě Natura 2000 a rámcové 
směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům 
lesů by tudíž měla být i nadále 
poskytována podpora s cílem pomoci jim 
při řešení zvláštních nevýhod, které 
vyplývají z provádění směrnice 
2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s 

(40) Za účelem zajištění spravedlivého 
příjmu a odolného zemědělského odvětví 
napříč územími EU mohou členské státy 
přidělit podporu zemědělcům v oblastech 
čelících přírodním a jiným specificky 
regionálním omezením. Co se týče plateb 
za oblasti s přírodními omezeními, mělo by 
pokračovat vymezení politiky rozvoje 
venkova 2014-2020. Aby SZP přinesla 
maximální přidanou hodnotu Unie v oblasti 
životního prostředí a posílila se její 
součinnost s financováním investic 
do přírody a biologické rozmanitosti, je 
nezbytné zachovat zvláštní opatření 
zaměřená na platby kompenzující 
příjemcům znevýhodnění související 
s realizací sítě Natura 2000 a rámcové 
směrnice o vodě. Zemědělcům a držitelům 
lesů by tudíž měla být i nadále 
poskytována podpora s cílem pomoci jim 
při řešení zvláštních nevýhod, které 
vyplývají z provádění směrnice 
2009/147/ES a směrnice 92/43/EHS s 
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cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě 
Natura 2000. Zemědělcům by měla být 
poskytována podpora s cílem pomoci jim 
při řešení nevýhod v oblastech povodí, 
které vyplývají z provádění rámcové 
směrnice o vodě. Podpora by měla být 
spojena se zvláštními požadavky 
popsanými ve strategických plánech SZP, 
které jdou nad rámec příslušných 
závazných norem a požadavků. Členské 
státy by rovněž měly zajistit, aby v 
souvislosti s platbami zemědělcům 
nedocházelo k dvojímu financování s 
ekorežimy. Kromě toho by členské státy při 
obecném koncipování svých strategických 
plánů SZP měly zohlednit zvláštní potřeby 
oblastí sítě Natura 2000.

cílem přispívat k účinné správě lokalit sítě 
Natura 2000. Zemědělcům by měla být 
poskytována podpora s cílem pomoci jim 
při řešení nevýhod v oblastech povodí, 
které vyplývají z provádění rámcové 
směrnice o vodě. Podpora by měla být 
spojena se zvláštními požadavky 
popsanými ve strategických plánech SZP, 
které jdou nad rámec příslušných 
závazných norem a požadavků. Členské 
státy by rovněž měly zajistit, aby v 
souvislosti s platbami zemědělcům 
nedocházelo k dvojímu financování 
s ekorežimy, a zároveň umožnit 
dostatečnou flexibilitu ve strategických 
plánech SZP, aby se usnadnila 
doplňkovost mezi různými intervencemi. 
Kromě toho by členské státy při obecném 
koncipování svých strategických plánů 
SZP měly zohlednit zvláštní potřeby 
oblastí sítě Natura 2000.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat 
také prostřednictvím podpory investic, a to 
produktivních i neproduktivních, v 
zemědělských podnicích i mimo ně. 
Takové investice se mohou – mimo jiné – 
týkat infrastruktury spojené s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobováním 
zemědělství a lesnictví změně klimatu 
včetně přístupových cest k zemědělským 
podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a 
jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy 
a dodávkami a úsporami energie a vody. 
Za účelem lepšího zajištění souladu 
strategických plánů SZP s unijními cíli a 
rovných podmínek všech členských států je 
součástí tohoto nařízení negativní seznam 
investičních oblastí. 

(41) Cílů SZP by se mělo dosahovat 
také prostřednictvím podpory investic, a to 
produktivních i neproduktivních, v 
zemědělských podnicích i mimo ně. 
Takové investice se mohou – mimo jiné – 
týkat infrastruktury spojené s rozvojem, 
modernizací nebo přizpůsobováním 
zemědělství a lesnictví změně klimatu 
včetně přístupových cest k zemědělským 
podnikům a lesní půdě, konsolidací půdy a 
jejím zlepšováním, agrolesnickými postupy 
a dodávkami a úsporami energie a vody. 
Za účelem lepšího zajištění souladu 
strategických plánů SZP s unijními cíli a 
rovných podmínek všech členských států je 
součástí tohoto nařízení negativní seznam 
investičních oblastí.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) S ohledem na potřebu zajistit 
vhodné nástroje řízení rizik by mělo být 
uchováno pojistné a vzájemné fondy 
financované EZFRV. Kategorie 
vzájemných fondů zahrnuje jak fondy 
spojené s produkčními ztrátami, tak obecné 
nástroje a nástroje na stabilizaci příjmů 
specifické pro toto odvětví a spojené se 
ztrátami příjmů.

(44) S ohledem na potřebu zajistit 
v konkrétních odvětvích vhodné nástroje 
řízení rizik by měly být uchovány 
vzájemné fondy financované EZZF. 
Kategorie vzájemných fondů zahrnuje jak 
fondy spojené s produkčními ztrátami, tak 
obecné nástroje a nástroje na stabilizaci 
příjmů specifické pro toto odvětví a 
spojené se ztrátami příjmů.

Odůvodnění

Žádné odměňování rizikového chování.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k plnění cílů SZP by 
podpora měla umožňovat stanovení a 
realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma 
subjekty. Podpora může obnášet všechny 
aspekty takové spolupráce, jako je 
zavádění plánů kvality; kolektivní 
environmentální a klimatické kroky; 
prosazování krátkého dodavatelského 
řetězce a lokálních trhů; pilotní projekty; 
projekty operační skupiny v rámci EIP 
(evropského inovačního partnerství) pro 
zemědělskou produktivitu a udržitelnost, 
chytré vesnice, nákupní kluby a strojní 
sdružení; partnerství zemědělských 
podniků; plány obhospodařování lesů; sítě 
a klastry; sociální zemědělství; zemědělství 
podporované komunitou; akce v rámci 
iniciativy LEADER a zakládání seskupení 
producentů a organizací producentů, jakož 

(45) Vzhledem k plnění cílů SZP by 
podpora měla umožňovat stanovení a 
realizaci spolupráce mezi alespoň dvěma 
subjekty. Podpora může obnášet všechny 
aspekty takové spolupráce, jako je 
zavádění a udržování plánů kvality; 
kolektivní environmentální a klimatické 
kroky; prosazování krátkého 
dodavatelského řetězce a lokálních trhů; 
pilotní projekty; projekty operační skupiny 
v rámci EIP (evropského inovačního 
partnerství) pro zemědělskou produktivitu 
a udržitelnost, chytré vesnice, nákupní 
kluby a strojní sdružení; partnerství 
zemědělských podniků; plány 
obhospodařování lesů, včetně 
agrolesnictví; sítě a klastry; sociální 
zemědělství; zemědělství podporované 
komunitou; akce v rámci iniciativy 
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i další formy spolupráce považované za 
nezbytné pro dosažení specifických cílů 
SZP.

LEADER a zakládání seskupení 
producentů a organizací producentů, jakož 
i další formy spolupráce považované za 
nezbytné pro dosažení specifických cílů 
SZP.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podpora přímých plateb v rámci 
strategických plánů SZP by měla být 
zaručena v rámci národních přídělů, které 
budou upraveny tímto nařízením. Tyto 
národní příděly by měly odrážet 
pokračování změn, oproti tomu příděly 
členským státům s nejnižším stupněm 
podpory na hektar se postupně zvyšují, aby 
se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % 
průměru EU. Pro zohlednění snížení 
mechanismu plateb a použití jeho výsledku 
v členském státě by mělo být umožněno, 
aby celkové roční orientační finanční 
příděly ve strategickém plánu SZP 
členského státu směly překročit národní 
příděl.

(48) EZZF by neměl podporovat 
činnosti, které by poškozovaly životní 
prostředí nebo které nejsou v souladu s 
cíli v oblasti klimatu a životního prostředí. 
Podpora přímých plateb v rámci 
strategických plánů SZP by měla být 
zaručena v rámci národních přídělů, které 
budou upraveny tímto nařízením. Tyto 
národní příděly by měly odrážet 
pokračování změn, oproti tomu příděly 
členským státům s nejnižším stupněm 
podpory na hektar se postupně zvyšují, aby 
se uzavřelo 50 % rozdílu vzhledem k 90 % 
průměru EU. Pro zohlednění snížení 
mechanismu plateb a použití jeho výsledku 
v členském státě by mělo být umožněno, 
aby celkové roční orientační finanční 
příděly ve strategickém plánu SZP 
členského státu směly překročit národní 
příděl.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) EZFRV by neměl poskytovat 
podporu na investice, které by poškozovaly 
životní prostředí. Z toho důvodu je nutné 
stanovit v tomto nařízení řadu pravidel pro 
vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje 
těchto záruk v aktech v přenesené 

(50) EZFRV by neměl poskytovat 
podporu na investice, které by poškozovaly 
životní prostředí nebo které nejsou v 
souladu s cíli v oblasti klimatu, životního 
prostředí, dobrých životních podmínek 
zvířat a biologické rozmanitosti. Je třeba 



AD\1181813CS.docx 33/187 PE630.523v04-00

CS

pravomoci. EZFRV by zejména neměl 
financovat investice do zavlažování, které 
nepřispívají k dosažení nebo zachování 
dobrého stavu souvisejícího vodního 
útvaru nebo útvarů, a investice v oblasti 
zalesňování, které nejsou v souladu 
s klimatickými a environmentálními cíli 
a v souladu se zásadami trvale udržitelného 
obhospodařování lesů.

se zaměřovat na investice, které mají jak 
hospodářský, tak environmentální přínos. 
Z toho důvodu je nutné stanovit v tomto 
nařízení řadu specifičtějších pravidel pro 
vyloučení, jakož i možnost dalšího rozvoje 
těchto záruk v aktech v přenesené 
pravomoci. EZFRV by zejména neměl 
financovat investice do zavlažování, které 
nepřispívají k dosažení nebo zachování 
dobrého stavu souvisejícího vodního 
útvaru nebo útvarů, a investice v oblasti 
zalesňování, které nejsou v souladu 
s klimatickými a environmentálními cíli 
a v souladu se zásadami trvale udržitelného 
obhospodařování lesů. Členské státy by 
měly zajistit, aby v každém opatření pro 
zalesňování nebo opětovné zalesňování 
hrály úřady aktivní úlohu v oblasti 
ekologie a řízení lesních požárů, a posílit 
úlohu měkkých preventivních opatření a 
řízení využívání půdy.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Pro zajištění odpovídajícího 
financování pro některé priority by měla 
být stanovena pravidla pro minimální 
finanční příděly na tyto priority u podpory 
v rámci EZFRV. V zájmu zajištění rovných 
podmínek hospodářské soutěže mezi 
zemědělci by měl být rovněž stanoven 
maximální příděl prostředků pro podporu 
vázanou na produkci v rámci přímých 
plateb. Navíc by členské státy také měly 
smět použít dodatečnou část svého 
finančního stropu dostupnou pro přímé 
platby k poskytnutí podpory příjmu vázané 
na produkci konkrétně na zlepšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality produkce bílkovinných plodin.

(51) Pro zajištění odpovídajícího 
financování pro některé priority by měla 
být stanovena pravidla pro minimální 
finanční příděly na tyto priority u podpory 
v rámci EZFRV. V zájmu zajištění rovných 
podmínek hospodářské soutěže mezi 
zemědělci by měl být rovněž stanoven 
maximální příděl prostředků pro podporu 
vázanou na produkci v rámci přímých 
plateb. Navíc by členské státy také měly 
smět použít dodatečnou část svého 
finančního stropu dostupnou pro přímé 
platby k poskytnutí podpory příjmu vázané 
na produkci konkrétně na zlepšení 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a/nebo 
kvality produkce s cílem snížit závislost na 
dovozu bílkovinných plodin.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 
program k začlenění opatření v oblasti 
klimatu do politik Unie a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů v rámci 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že opatření v rámci 
SZP přispějí 40 % celkového finančního 
rámce SZP na cíle v oblasti klimatu. 
Relevantní opatření budou identifikována 
během přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci relevantních 
procesů hodnocení a přezkumu.

(52) Vzhledem k významu boje proti 
změně klimatu v souladu se závazky Unie 
k provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento 
program k začlenění opatření v oblasti 
klimatu do politik Unie a k postupnému 
zrušení dotací škodlivých pro životní 
prostředí i k dosažení celkového cíle 
alespoň 30 % výdajů v rámci rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Opatření 
v rámci SZP by měla přispívat nejméně na 
40 % celkového finančního rámce SZP 
na cíle v oblasti klimatu. Relevantní 
opatření budou identifikována během 
přípravy a provádění programu 
a přehodnocena v rámci relevantních 
procesů hodnocení a přezkumu.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Vzhledem k významu boje proti 
ztrátě biologické rozmanitosti v souladu se 
závazky Unie vyplývajícími z provádění 
Úmluvy o biologické rozmanitosti a cílů 
udržitelného rozvoje OSN pomůže tento 
program zahrnout do politiky Unie 
opatření na ochranu biologické 
rozmanitosti, zejména pokud jde o 
zemědělské plochy a stanoviště, a 
poskytne 15 miliard EUR ročně z 
finančních prostředků SZP na podporu 
cílů v oblasti biologické rozmanitosti, 
které budou každý rok doplněny z 
finančních prostředků členských států o 5 
miliard EUR. Tyto finanční prostředky 
podpoří zejména opatření na ochranu 
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biologické rozmanitosti v souladu s 
článkem 28 a opatření na ochranu 
biologické rozmanitosti v souladu s články 
65 a 67.

Odůvodnění

Cílem je zastavit ztrátu biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Stávající znalostní základna, 
pokud jde o množství a kvalitu dostupných 
informací, se pro účely sledování 
konkrétních cílů stanovených v článku 6 
tohoto návrhu významně liší. Pro některé 
konkrétní cíle, zejména pro sledování 
biologické rozmanitosti, je znalostní 
základna v současné době slabá nebo 
nedostatečně přizpůsobená pro účely 
vytváření spolehlivých ukazatelů dopadu, 
např. pro opylovače a biologickou 
rozmanitost plodin. Specifické cíle a 
ukazatele stanovené pro celou Unii v 
článku 6 a v příloze 1 by měly být založeny 
na sdílené nebo srovnatelné znalostní 
základně a metodikách ve všech členských 
státech. Komise by měla určit oblasti, ve 
kterých existují nedostatky v oblasti 
znalostí nebo kde znalostní základna není 
dostatečně přizpůsobena pro účely 
sledování dopadu SZP. Měla by využívat 
rozpočet Unie k zajištění společné reakce 
na překážky související se znalostmi a 
sledováním v souvislosti se všemi 
specifickými cíli a ukazateli uvedenými v 
článku 6. Měla by nejpozději do 31. 
prosince 2020 vypracovat zprávu o této 
otázce a zveřejnit své závěry.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení



PE630.523v04-00 36/187 AD\1181813CS.docx

CS

Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Strategie by měla rovněž zdůraznit 
doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními 
politikami Unie. Každý strategický plán 
SZP měl zohlednit právní předpisy 
v oblasti životního prostředí a 
případně klimatu a vnitrostátní plány 
vycházející z těchto právních předpisů by 
měly být popsány jako součást analýzy 
současné situace („analýza SWOT“). Je 
třeba stanovit seznam právních nástrojů, 
které by měly být konkrétně uvedeny ve 
strategickém plánu SZP.

(59) Strategie by měla rovněž zdůraznit 
doplňkovost mezi nástroji SZP a ostatními 
politikami Unie, včetně politiky 
soudržnosti. Každý strategický plán SZP 
měl zohlednit právní předpisy v oblasti 
životního prostředí a klimatu, závazky 
Unie v oblasti soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje a vnitrostátní plány 
vycházející z těchto právních předpisů by 
měly být popsány jako součást analýzy 
současné situace („analýza SWOT“). Je 
třeba stanovit seznam právních nástrojů, 
které by měly být konkrétně uvedeny ve 
strategickém plánu SZP.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Vzhledem k tomu, jaký význam má 
obecný cíl modernizace odvětví 
zemědělství, s ohledem na jeho průřezový 
charakter je vhodné, aby členské státy 
do svých strategických plánů SZP zahrnuly 
zvláštní popis příspěvku daného plánu pro 
splnění tohoto cíle.

(63) Vzhledem k tomu, jaký význam 
mají obecné cíle zvyšování odolnosti 
životního prostředí, zlepšování postavení 
primárních výrobců v potravinovém 
řetězci a modernizace odvětví zemědělství, 
s ohledem na jeho průřezový charakter je 
vhodné, aby členské státy do svých 
strategických plánů SZP zahrnuly zvláštní 
popis příspěvku daného plánu pro splnění 
těchto cílů.

Odůvodnění

Aby mohlo dojít k modernizaci, musí zemědělství zlepšit realizaci environmentálních cílů a 
postavení primární výroby.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68a) Voda představuje pro zemědělství 
základní výrobní faktor. Problematika 
vodohospodářství je proto zásadní a je 
zapotřebí zlepšit způsoby hospodaření s 
vodou. Kromě toho bude mít změna 
klimatu významný dopad na vodní zdroje, 
neboť bude docházet k častějším a 
intenzivnějším obdobím sucha, ale i 
obdobím silných srážek. Zadržování vody 
během podzimu a zimy je tedy rozumným 
řešením. Vodní plochy také pomáhají 
vytvářet příznivé prostředí pro bohatou 
biologickou rozmanitost. Umožňují také 
udržet živou složku půdy a dostatečný 
průtok ve vodních cestách, čímž podporují 
vodní organismy.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Jeho povinnosti 
by měly být stanoveny v tomto nařízení. 
Řídicí orgán by měl mít možnost přenést 
část svých povinností a ponechat si 
odpovědnost za účinnost a správnost řízení. 
Členské státy by měly zajistit, aby při 
řízení a provádění strategických plánů SZP 
byly finanční zájmy Unie chráněny 
v souladu s [nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] 
[nové finanční nařízení] a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) X 
[nové horizontální nařízení].

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Nicméně 
v případě regionalizace prvků 
souvisejících s politikou rozvoje venkova 
by členské státy měly mít možnost zřídit 
regionální řídící orgány. Jejich povinnosti 
by měly být stanoveny v tomto nařízení. 
Řídicí orgán by měl mít možnost přenést 
část svých povinností a ponechat si 
odpovědnost za účinnost a správnost řízení. 
Členské státy by měly zajistit, aby při 
řízení a provádění strategických plánů SZP 
byly finanční zájmy Unie chráněny 
v souladu s [nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] 
[nové finanční nařízení] a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) X 
[nové horizontální nařízení].
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71) EZFRV by měl technickou pomocí 
podporovat, a to z podnětu Komise, 
opatření týkající se plnění úkolů uvedených 
v [článku 7 horizontálního nařízení]. Na 
podnět členských států lze poskytnout i 
odbornou podporu za účelem plnění úkolů 
nezbytných pro účinnou správu a plnění 
podpory v souvislosti se strategickým 
plánem SZP. Zvýšení prostředků 
na technickou pomoc z podnětu členských 
států je k dispozici pouze pro Maltu.

(71) EZFRV by měl technickou pomocí 
podporovat, a to z podnětu Komise, 
opatření týkající se plnění úkolů uvedených 
v [článku 7 horizontálního nařízení], 
včetně zlepšení množství a kvality 
základních údajů dostupných pro 
sledování konkrétních cílů stanovených v 
článku 6 a relevance a přesnosti 
odpovídajících ukazatelů stanovených v 
příloze I.  Na podnět členských států lze 
poskytnout i odbornou podporu za účelem 
plnění úkolů nezbytných pro účinnou 
správu a plnění podpory v souvislosti se 
strategickým plánem SZP. Zvýšení 
prostředků na technickou pomoc z podnětu 
členských států je k dispozici pouze pro 
Maltu. 

Odůvodnění

Nový prováděcí model je založen na zásadě „veřejné peníze výměnou za výsledky“. To 
znamená větší důraz na výsledky monitorování než dříve. V současné době chybějí základní 
údaje potřebné pro účinné a důsledné sledování výsledků. Komise by proto měla mít v rámci 
tohoto návrhu možnost využívat rozpočet na technickou podporu k odstraňování mezer v 
základních dostupných údajích a příslušných ukazatelích.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem 
realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a 
to obzvláště proto, že strategické plány 
SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů 
dalších politik se sdílenou správou. Politika 
postavená na výkonnosti vyžaduje 
každoroční i víceleté vyhodnocování na 

(74) Orientace na trh vyvolaná modelem 
realizace vyžaduje pevný rámec plnění, a 
to obzvláště proto, že strategické plány 
SZP přispívají k rozšíření všeobecných cílů 
dalších politik se sdílenou správou. Politika 
postavená na výkonnosti vyžaduje 
každoroční i víceleté vyhodnocování na 
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základě zvolených ukazatelů výstupů, 
výsledků a dopadu vymezených v rámci 
pro sledování a hodnocení výkonnosti 
(„PMEF“). Za tímto účelem by měl být 
vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů 
způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda 
podpořená intervence přispívá k dosažení 
stanovených cílů. Ukazatele výsledku 
a výstupu související a cíli v oblastech 
souvisejících s klimatem a životním 
prostředím mohou zahrnovat intervence 
stanovené v národních environmentálních 
nástrojích a nástrojích v oblasti plánů 
ohledně klimatu vycházejících z právních 
předpisů Unie.

základě zvolených ukazatelů výstupů, 
výsledků a dopadu vymezených v rámci 
pro sledování a hodnocení výkonnosti 
(„PMEF“). Za tímto účelem by měl být 
vybrán omezený a cílený soubor ukazatelů 
způsobem, který odráží co nejtěsněji, zda 
podpořená intervence přispívá k dosažení 
stanovených cílů. Ukazatele výsledku 
a výstupu související a cíli v oblastech 
souvisejících s klimatem a životním 
prostředím, jako je množství a kvalita 
vody, by měly zahrnovat intervence 
stanovené v národních environmentálních 
nástrojích a nástrojích v oblasti plánů 
ohledně klimatu vycházejících z právních 
předpisů Unie.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí a 
ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v 
těchto odrůdách; pravidla pro dobrý 
zemědělský a environmentální stav 
a některé související prvky v souvislosti 
s požadavky způsobilosti a pravidla 
týkající se obsahu ohlášení a požadavků na 
aktivaci platebních nároků; další pravidla 
pro ekorežimy; opatření, která mají 
zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu 
vázané na produkci, byli postiženi 
strukturální nerovnováhou na trhu v daném 
odvětví, včetně rozhodnutí, že taková 
podpora může být i nadále vyplácena až 
do roku 2027 na základě produkčních 

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí a 
ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu v 
těchto odrůdách; pravidla pro dobrý 
zemědělský a environmentální stav 
a některé související prvky v souvislosti 
s požadavky způsobilosti a pravidla 
týkající se obsahu ohlášení a požadavků na 
aktivaci platebních nároků; další pravidla 
pro ekorežimy, včetně vytvoření seznamů 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí; opatření, která 
mají zamezit tomu, aby příjemci podpory 
příjmu vázané na produkci, byli postiženi 
strukturální nerovnováhou na trhu v daném 
odvětví, včetně rozhodnutí, že taková 
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jednotek, na něž byla poskytnuta 
v minulém referenčním období; pravidla a 
podmínky schvalování půdy a odrůd pro 
účely specifické platby za bavlnu a 
pravidla pro podmínky pro přiznání této 
platby.

podpora může být i nadále vyplácena až 
do roku 2027 na základě produkčních 
jednotek, na něž byla poskytnuta 
v minulém referenčním období; pravidla a 
podmínky schvalování půdy a odrůd pro 
účely specifické platby za bavlnu a 
pravidla pro podmínky pro přiznání této 
platby.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Pro zajištění jednotných podmínek 
k provedení tohoto nařízení a zabránění 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci, pokud jde 
o stanovení referenčních ploch pro podporu 
na olejnatá semena, pravidla pro schválení 
půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní 
podpory pro bavlnu a související 
oznámení, výpočet snížení, pokud plocha 
způsobilá pro podporu a osetá bavlnou 
přesáhne základní plochu, finanční 
podporu Unie pro destilaci vedlejších 
produktů vinifikace, roční rozpis, podle 
členských států, celkové výše podpory 
Unie pro typy intervencí na rozvoj 
venkova, pravidla pro předkládání prvků, 
které mají být zahrnuty do strategického 
plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty 
pro schvalování strategických plánů SZP 
a předkládání a schvalování žádostí 
o změnu strategických plánů SZP, jednotné 
podmínky pro uplatňování požadavků 
týkajících se informování a propagace 
týkající se možností nabízených v rámci 
strategických plánů SZP, pravidla týkající 
se výkonnosti, monitorovacího 
a hodnotícího rámce, pravidla pro 
předkládání obsahu výroční zprávy 
o provádění, pravidla pro informace 
zasílané členskými státy pro posouzení 
výkonnosti ze strany Komise, jakož 

(87) Pro zajištění jednotných podmínek 
k provedení tohoto nařízení a zabránění 
nekalé soutěži nebo diskriminaci mezi 
zemědělci by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci, pokud jde 
o stanovení referenčních ploch pro podporu 
na olejnatá semena, pravidla pro schválení 
půdy a povolení odrůd pro účely zvláštní 
podpory pro bavlnu a související 
oznámení, výpočet snížení, pokud plocha 
způsobilá pro podporu a osetá bavlnou 
přesáhne základní plochu, finanční 
podporu Unie pro destilaci vedlejších 
produktů vinifikace a metanizace a 
kompostování reziduí vinifikace, roční 
rozpis, podle členských států, celkové výše 
podpory Unie pro typy intervencí na rozvoj 
venkova, pravidla pro předkládání prvků, 
které mají být zahrnuty do strategického 
plánu SZP, pravidla pro postupy a lhůty 
pro schvalování strategických plánů SZP 
a předkládání a schvalování žádostí 
o změnu strategických plánů SZP, jednotné 
podmínky pro uplatňování požadavků 
týkajících se informování a propagace 
týkající se možností nabízených v rámci 
strategických plánů SZP, pravidla týkající 
se výkonnosti, monitorovacího 
a hodnotícího rámce, pravidla pro 
předkládání obsahu výroční zprávy 
o provádění, pravidla pro informace 
zasílané členskými státy pro posouzení 
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i pravidla týkající se potřeby údajů 
a synergií mezi možnými zdroji údajů 
a opatření za účelem zajištění jednotného 
přístupu k určování přidělení výkonnostní 
prémie členským státům. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201122.

výkonnosti ze strany Komise, jakož 
i pravidla týkající se potřeby údajů 
a synergií mezi možnými zdroji údajů 
a opatření za účelem zajištění jednotného 
přístupu k určování přidělení výkonnostní 
prémie členským státům. Tyto pravomoci 
by měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201122.

__________________ __________________
22 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).

22 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).

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „hustotou chovu“ celková 
hmotnost zvířat, která jsou přítomna v 
hospodářství současně, na čtvereční metr 
použitelné plochy;

Odůvodnění

Hustota chovu může být použita jako parametr při intervencích týkajících se dobrých 
životních podmínek zvířat a zdraví zvířat, a proto je nezbytné ji v rámci tohoto nařízení 
definovat.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) „provozováním soustředěného 
krmení zvířat“ chov hospodářských zvířat 
s hustotou vyšší, než je povolená hustota 
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na danou plochu a přírodní zdroje nebo 
únosnou kapacitu podniku, nebo v 
případě skotu a přežvýkavců, pokud 
zvířata nemají přístup k pastvě nebo chybí 
odpovídající množství podpůrných 
hektarů pěstovaných pícnin na podporu 
krmení, které by doplňovaly pastvu 
založenou na volné pastvě;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „vzájemným fondem“ systém 
akreditovaný členským státem v souladu s 
jeho vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se 
uvedeným zemědělcům poskytuje v 
případě, že utrpěli hospodářské ztráty;

e) „vzájemným fondem“ systém 
akreditovaný členským státem v souladu s 
jeho vnitrostátním právem, který umožňuje 
zemědělcům, kteří jsou jeho členy, aby se 
pojistili, přičemž kompenzace se 
uvedeným zemědělcům poskytuje v 
případě, že utrpěli produkční ztráty a jsou 
schopni prokázat, že předem přijali 
preventivní opatření;

Odůvodnění

Vzájemný fond by měl kompenzovat ztráty, pouze pokud může zemědělec prokázat, že předem 
přijal preventivní opatření. Platby by měly být poskytovány na produkční ztráty. Ostatní 
druhy ztrát by neměly být ze vzájemného fondu hrazeny.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „cíli“ předem schválené hodnoty, 
kterých je třeba dosáhnout na konci období 
v souvislosti s ukazateli výsledku 
zahrnutými do specifického cíle;

i) „cíli“ předem schválené hodnoty, 
kterých je třeba dosáhnout na konci období 
v souvislosti s ukazateli výsledku a dopadu 
zahrnutými do specifického cíle;



AD\1181813CS.docx 43/187 PE630.523v04-00

CS

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „soudržností politik ve prospěch 
rozvoje“ skutečnost, že Unie při provádění 
svých politik přihlíží v souladu s článkem 
208 SFEU k cílům rozvojové spolupráce a 
že se Unie při sledování cílů domácí 
politiky vyhne nepříznivým politickým 
opatřením, která mají negativní vliv na 
její rozvojové cíle;

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) „posouzením z hlediska životního 
prostředí a biologické rozmanitosti“ 
strukturovaný proces, jehož 
prostřednictvím je zajišťováno účinné 
uplatňování nástrojů s cílem zabránit 
tomu, aby měly výdaje Unie škodlivé 
dopady, a maximalizovat přínosy těchto 
výdajů na stav životního prostředí a 
biologické rozmanitosti v Unii na základě 
„společného rámce pro posouzení 
rozpočtu EU z hlediska biologické 
rozmanitosti“, který vypracovala Komise, 
a v souladu s vnitrostátními předpisy a 
pokyny, pokud jsou k dispozici, nebo 
mezinárodně uznávanými normami;

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) „posouzením klimatické odolnosti“ 
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proces, který zajišťuje, aby byla 
infrastruktura odolná vůči nepříznivým 
dopadům klimatu v souladu 
s vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li 
k dispozici, nebo mezinárodně 
uznávanými normami.

Pozměňovací návrh60

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Definice formulované ve strategických 
plánech SZP

Definice formulované ve strategických 
plánech SZP

1. Členské státy uvedou ve svém 
strategickém plánu SZP definici 
zemědělské činnosti, zemědělské plochy, 
způsobilého hektaru, skutečného 
zemědělce a mladého zemědělce:

1. Členské státy uvedou ve svém 
strategickém plánu SZP definici 
zemědělské činnosti, zemědělské plochy, 
způsobilého hektaru, skutečného 
zemědělce a mladého zemědělce:

a) definice „zemědělské činnosti“ je 
podána tak, aby zahrnovala jak výrobu 
zemědělských produktů uvedených v 
příloze I SFEU, včetně bavlny a rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, tak údržbu 
zemědělské plochy ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, 
která jde nad rámec běžných způsobů 
zemědělské praxe a použití strojů;

a) definice „zemědělské činnosti“ je 
podána tak, aby zahrnovala jak výrobu 
zemědělských produktů uvedených v 
příloze I SFEU, včetně bavlny a rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích, tak údržbu 
zemědělské plochy ve stavu vhodném pro 
pastvu nebo pěstování plodin bez přípravy, 
která jde nad rámec běžných způsobů 
zemědělské praxe a použití strojů, a to i v 
agrolesnictví;

b) definice „zemědělské plochy“ je 
podána tak, aby tato plocha sestávala z 
orné půdy, trvalých kultur a trvalých 
travních porostů. Pojmy „orná půda“, 
„trvalé kultury“ a „trvalé travní porosty“ 
členské státy dále upřesní v tomto rámci:

b) definice „zemědělské plochy“ je 
podána tak, aby tato plocha sestávala z 
orné půdy, trvalých kultur a trvalých 
travních porostů. Krajinné prvky mohou 
být zahrnuty jako součást zemědělské 
plochy. Pojmy „orná půda“, „trvalé 
kultury“ a „trvalé travní porosty“ členské 
státy dále upřesní v tomto rámci:

i) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány 
ladem, včetně ploch, které byly vyčleněny 

i) „ornou půdou“ se rozumí půda 
obdělávaná za účelem produkce plodin 
nebo plochy, které jsou k dispozici pro 
rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány 
ladem, a může zahrnovat kombinaci 
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v souladu s články 22, 23 a 24 nařízení 
Rady (ES) č. 1257/19991, s článkem 39 
nařízení Rady (ES) č. 1698/20052, s 
článkem 28 nařízení (EU) č. 1305/2013 a s 
článkem 65 tohoto nařízení;

plodin se stromy a/nebo keři, aby se 
vytvořil agrolesnický systém kombinující 
lesní hospodářství a ornou půdu, včetně 
ploch, které byly vyčleněny v souladu s 
články 22, 23 a 24 nařízení Rady (ES) 
č. 1257/19991, s článkem 39 nařízení Rady 
(ES) č. 1698/20052, s článkem 28 nařízení 
(EU) č. 1305/2013 a s článkem 65 tohoto 
nařízení;

ii) „trvalými kulturami“ se rozumí 
kultury jiné než trvalé travní porosty a stálé 
pastviny, které nejsou pěstované systémem 
střídání plodin, které jsou na dané půdě 
pěstovány nejméně pět let a které poskytují 
opakované sklizně, včetně školek a rychle 
rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích;

ii) „trvalými kulturami“ se rozumí 
kultury jiné než trvalé travní porosty a stálé 
pastviny, které nejsou pěstované systémem 
střídání plodin, které jsou na dané půdě 
pěstovány nejméně pět let a které poskytují 
opakované sklizně, včetně školek, a to 
rovněž – pokud to členský stát stanoví – 
jsou-li pěstovány v nádobách na fóliích, a 
rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích;

iii) „trvalými travními porosty a 
stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v zemědělském podniku po 
dobu pěti či více let a která je využívána k 
pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách; 
Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny 
nebo stromy, které mohou být spásány 
nebo které mohou produkovat krmivo;

iii) „trvalými travními porosty a 
stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která je využívána k 
pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách 
a která nebyla zahrnuta do střídání plodin 
v zemědělském podniku po dobu pěti či 
více let, jakož i půda, která nebyla po 
dobu nejméně pěti let zorána; definice 
může zahrnovat i jiné druhy jako křoviny 
nebo stromy, které mohou být spásány, 
jakož i jiné druhy, jako křoviny nebo 
stromy, které produkují krmivo, pokud 
trávy a jiné bylinné pícniny i nadále 
převažují;
iiia) „dočasnými travními porosty“ se 
rozumí tráva nebo bylinné druhy 
pěstované na orné půdě po dobu kratší 
než pět po sobě jdoucích let nebo po dobu 
delší než pět let, pokud dochází k orbě a 
opětovnému výsevu. Nezapočítává se do 
cílů v oblasti snižování emisí uhlíku či do 
klimatických cílů.
Členské státy mohou rovněž rozhodnout, 
že za trvalé travní porosty považují:
a) půdu, kterou lze spásat a která 
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tvoří součást zavedených místních 
postupů v případech, kdy na plochách 
využívaných jako pastviny tradičně 
nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny; 
a/nebo
b) půdu, kterou lze spásat, v 
případech kdy trávy a jiné bylinné pícniny 
na plochách využívaných jako pastviny 
nepřevažují nebo se zde nevyskytují;

______________________ ______________________
1 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 
ze dne 17. května 1999 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského orientačního a záručního 
fondu (EZOZF) a o změně a zrušení 
některých nařízení (Úř. věst. L 160, 
26.6.1999, s. 80).

1 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 
ze dne 17. května 1999 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského orientačního a záručního 
fondu (EZOZF) a o změně a zrušení 
některých nařízení (Úř. věst. L 160, 
26.6.1999, s. 80).

2 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 
ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. 
věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 
ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. 
věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 Článek 5

Obecné cíle Obecné cíle

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále 
zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, 
potravin a venkovských oblastí a přispívat 
k dosažení těchto obecných cílů:

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále 
zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, 
potravin a venkovských oblastí, být v 
souladu s environmentálními a 
klimatickými cíli Unie a přispívat k 
dosažení těchto obecných cílů:

a) podporovat chytré, odolné a 
diverzifikované odvětví zemědělství 
zajišťující bezpečnost potravin;

a) podporovat inkluzivní, chytrou, 
odolnou a diverzifikovanou zemědělskou 
produkci zajišťující udržitelnou a 
dlouhodobou bezpečnost potravin;

b) zintenzívnit ochranu životního 
prostředí a opatření v oblasti klimatu a 

b) podporovat a zdokonalit ochranu 
životního prostředí, opatření v oblasti 
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přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu;

klimatu a biologickou rozmanitost; plnit 
cíle Unie v oblasti životního prostředí a 
klimatu

c) posilovat sociálně-ekonomickou 
strukturu venkovských oblastí.

c) posilovat sociálně-ekonomickou 
strukturu jak pro ženy, tak pro muže ve 
venkovských oblastech, dosáhnout 
vyváženého územního rozvoje 
venkovských ekonomik a přispívat k 
zaměstnanosti, vytvářet ji a udržovat, 
dodržovat zásady spravedlnosti a rovnosti.

Tyto cíle jsou doplněny průřezovým cílem 
spočívajícím v modernizaci odvětví 
podporou a sdílením znalostí, inovací a 
digitalizace v zemědělství a ve 
venkovských oblastech a napomáháním k 
jejich přijímání.

Tyto cíle jsou doplněny průřezovým cílem 
spočívajícím v modernizaci odvětví 
podporou udržitelného rozvoje a sdílením 
znalostí, inovací a digitalizace v 
zemědělství a ve venkovských oblastech a 
napomáháním k jejich přijímání.

Těchto cílů je třeba dosáhnout při 
současném usilování o vnější konvergenci 
mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6

Specifické cíle Specifické cíle

1. Obecných cílů musí být dosaženo 
prostřednictvím následujících specifických 
cílů:

1. Obecných cílů musí být dosaženo 
prostřednictvím následujících specifických 
cílů:

a) podporovat příjmy a odolnost 
životaschopných zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti 
potravin;

a) podporovat příjmy životaschopných 
zemědělských podniků a zemědělskou 
odolnost v celé Unii za účelem 
dlouhodobého posílení bezpečnosti 
potravin, a zároveň předcházet 
nadprodukci;

b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat 
konkurenceschopnost, včetně většího 
zaměření na výzkum, technologie 
a digitalizaci;

b) zlepšovat místní, vnitrostátní a 
evropskou tržní orientaci a zvyšovat 
environmentální udržitelnost, 
dlouhodobou konkurenceschopnost, včetně 
většího zaměření na výzkum, technologie a 
digitalizaci, a to v rámci oběhového 
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hospodářství;
c) zlepšovat postavení zemědělců 
v hodnotovém řetězci;

c) zlepšovat postavení zemědělců 
v hodnotovém řetězci, a to i podporou 
krátkých dodavatelských řetězců;

d) přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
jakož i k udržitelné energii;

d) přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
zejména prostřednictvím snižování emisí 
skleníkových plynů v zemědělském a 
potravinářském odvětví, a to i 
prostřednictvím výraznějšího zachycování 
uhlíku v půdě a jeho odstraňování, v 
souladu Pařížskou dohodou a cíli EU v 
oblasti klimatu;

e) podporovat udržitelný rozvoj 
přírodních zdrojů, jako je voda, půda 
a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;

e) přispívat k ochraně a zlepšování 
kvality ovzduší a vody a zároveň snižovat 
používání pesticidů a antibiotik, 
podporovat udržitelnější využívání vody, a 
přispívat k ochraně a zlepšování půdy;

f) přispívat k ochraně biologické 
rozmanitosti, posilovat ekosystémové 
služby a zachovávat stanoviště a krajiny;

f) posilovat ekosystémové služby, a to 
i ve venkovských oblastech, zastavit a 
zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, 
včetně opylovačů; přispívat k ochraně, 
zachování a posílení stanovišť, 
zemědělských systémů s vysokou přírodní 
hodnotou, druhů a krajiny;

g) získávat mladé zemědělce 
a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech;

g) získávat mladé zemědělce a nové 
zemědělce, zejména v nejvíce vylidněných 
oblastech, podporovat rovnost žen a mužů 
a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech;

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování a místní rozvoj 
ve venkovských oblastech, včetně 
biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

h) podporovat zaměstnanost, růst, 
sociální začleňování, rovnost žen a mužů, 
a místní i obchodní rozvoj ve venkovských 
oblastech, jako jsou oblasti s přírodními 
omezeními, včetně udržitelného 
biohospodářství, oběhového hospodářství 
a udržitelného zemědělství a lesnictví, s 
cílem dosáhnout sociální a územní 
soudržnosti;

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin, potravinového 
odpadu, jakož i dobrých životních 
podmínek zvířat.

i) zlepšovat reakci zemědělství Unie 
na společenskou poptávku po potravinách 
a zdraví, včetně bezpečných, výživných 
a udržitelných potravin, zemědělství s 
nízkými vstupními náklady a 
ekologického zemědělství, snižování 
potravinového odpadu, jakož i prevence 
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antimikrobiální rezistence a podpory 
dobrých životních podmínek zvířat.

2. Při dosahování specifických cílů 
členské státy zajistí zjednodušení a 
výkonnost podpory poskytované v rámci 
SZP.

2. Při dosahování specifických cílů 
členské státy zajistí zjednodušení a 
výkonnost podpory poskytované v rámci 
SZP.

2a. Členské státy uvedou svůj 
příslušný příspěvek k plnění cílů 
stanovených v tomto článku a navrhnou 
vhodné vnitrostátní cíle. Všeobecné a 
konkrétní cíle, podpůrná opatření a 
vnitrostátní cíle musí být v souladu s 
právními předpisy stanovenými v příloze 
XI a musí je doplňovat. V souladu s 
postupem uvedeným v kapitole II hlavy V 
Komise zajistí, aby intervence a příslušné 
příspěvky plánované členskými státy byly 
dostatečné k dosažení cílů Unie v 
příslušných právních předpisech 
stanovených v příloze XI.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

Ukazatele Ukazatele

1. Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 
odst. 1 je posuzováno na základě 
společných ukazatelů týkajících se 
výstupu, výsledku a dopadu. Soubor 
společných ukazatelů zahrnuje:

1. Dosažení cílů podle článku 5 a čl. 6 
odst. 1 je posuzováno na základě 
společných ukazatelů týkajících se 
výstupu, výsledku a dopadu. Soubor 
společných ukazatelů zahrnuje:

a) ukazatele výstupu, které se týkají 
realizovaného výstupu podporovaných 
intervencí;

a) ukazatele výstupu, které se týkají 
realizovaného výstupu podporovaných 
intervencí;

b) ukazatele výsledku, které se týkají 
dotčených specifických cílů, které se 
používají ke stanovení kvantifikovaných 
milníků a cílů, jež s těmito specifickými 
cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, 
a s jejichž pomocí je posuzován pokrok 
dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající 

b) ukazatele výsledku, které se týkají 
dotčených specifických cílů, které se 
používají ke stanovení kvantifikovaných 
milníků a cílů, jež s těmito specifickými 
cíli ve strategických plánech SZP souvisejí, 
a s jejichž pomocí je posuzován pokrok 
dosažený při plnění cílů. Ukazatele týkající 
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se cílů v oblasti životního prostředí a 
klimatu se mohou vztahovat na intervence 
zahrnuté do příslušných vnitrostátních 
nástrojů pro plánování opatření v oblasti 
životního prostředí a klimatu, jež vycházejí 
z právních předpisů Unie uvedených 
v příloze XI;

se cílů v oblasti životního prostředí a 
klimatu se případně vztahují na intervence 
zahrnuté do příslušných vnitrostátních 
nástrojů pro plánování opatření v oblasti 
životního prostředí a klimatu, jež vycházejí 
z právních předpisů Unie uvedených 
v příloze XI;

c) ukazatele dopadu, které se týkají 
cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a 
které se používají v souvislosti se 
strategickými plány SZP a se SZP.

c) ukazatele dopadu, které se týkají 
cílů stanovených v článku 5 a čl. 6 odst. 1 a 
používají se pro podporu stanovování 
kvantifikovaných výkonnostních cílů s 
ohledem na konkrétní cíle v rámci 
strategických plánů SZP a pro posouzení 
pokroku směrem k dosažení těchto cílů a 
cílů SZP.

Společné ukazatele výstupu, výsledku a 
dopadu jsou stanoveny v příloze I.

Společné ukazatele výstupu, výsledku a 
dopadu jsou stanoveny v příloze I.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se mění 
příloha I za účelem přizpůsobení 
společných ukazatelů výstupu, výsledku 
a dopadu zkušenostem s jejich 
uplatňováním a jejich případného 
doplnění o ukazatele nové.

2. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se mění 
příloha I za účelem přizpůsobení 
společných ukazatelů výstupu, výsledku 
a dopadu s cílem zlepšit výkonnostní 
rámec stanovený v kapitole I hlavy VII a 
zohlednit zkušenosti s jejich uplatňováním 
a případně ukazatele změnit nebo doplnit 
ukazatele nové.

2a. Komise provede průběžné 
hodnocení účinnosti, účelnosti, relevance 
a soudržnosti ukazatelů výstupu, výsledku 
a dopadu uvedených v příloze I a 
koordinuje jej s posouzením výkonnosti 
víceletého plánu hodnocení stanoveného v 
článku 127. Výsledky budou součástí 
posouzení dopadu a návrhů na 
programování SZP, které by mělo začít v 
roce 2028.

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí začlenění hlediska 
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rovnosti žen a mužů do přípravy, 
provádění a hodnocení intervencí s cílem 
podporovat rovnost žen a mužů a bojovat 
proti diskriminaci na základě pohlaví.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Udržitelný rozvoj

Cíle strategických plánů SZP jsou 
naplňovány v souladu se zásadou 
udržitelného rozvoje a s cílem zachovat a 
chránit životní prostředí a zlepšovat jeho 
kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 
191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady 
„znečišťovatel platí“. Členské státy a 
Komise zajistí, aby byly při přípravě a 
provádění specifických cílů SZP 
podporovány požadavky na ochranu 
životního prostředí, účinné využívání 
zdrojů, zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se změně klimatu, 
biologickou rozmanitost, odolnost vůči 
katastrofám, zmírňování rizika a 
prevence. Intervence se plánují a 
provádějí v souladu se zásadou 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, 
jak je stanoveno v článku 208 SFEU. 
Tuto strategickou soudržnost kontroluje 
Komise v souladu s postupem uvedeným v 
hlavě V kapitoly III.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
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Soulad s Pařížskou dohodou
1. Cíle strategických plánů SZP jsou 
naplňovány v souladu s Pařížskou 
dohodou a s ohledem na dosažení 
celosvětových cílů stanovených v této 
dohodě a závazků popsaných ve 
vnitrostátně stanovených příspěvcích Unie 
a členských států. 
2. SZP usiluje o snížení emisí 
skleníkových plynů v zemědělském a 
potravinářském odvětví v Unii o 30 % do 
roku 2027. 
3. Členské státy zajistí, aby jejich 
strategické plány SZP byly v souladu s již 
stanovenými dlouhodobými vnitrostátními 
cíli, které jsou stanoveny v legislativních 
aktech uvedených v příloze XI nebo z 
těchto aktů vyplývají, a dále v souladu s 
cíli uvedenými v odstavci 2 tohoto článku. 
4. Předtím, než strategické plány SZP 
schválí, zajistí Komise, aby kombinace 
všech cílů a opatření v rámci 
strategických plánů SZP umožnila splnění 
cílů v oblasti klimatu stanovených v tomto 
článku. 
5. V zájmu zachování rovných podmínek v 
celé Unii Komise zajistí, aby byly 
vnitrostátní cíle a opatření jednotlivých 
členských států v oblasti klimatu podobné. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Globální rozměr SZP

1. V souladu s článkem 208 SFEU Unie a 
členské státy zajistí, aby cíle v oblasti 
rozvojové spolupráce byly zohledněny při 
všech intervencích společné zemědělské 
politiky a aby respektovaly právo na 
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potraviny a právo na rozvoj.
2. Členské státy zajistí, aby strategické 
plány SZP přispívaly v maximální možné 
míře k včasnému dosažení cílů 
stanovených v Agendě pro udržitelný 
rozvoj do roku 2030, zejména cílů 
udržitelného rozvoje č. 2, č. 10, č. 12 a č. 
13, jakož i v Pařížské dohodě. Intervence 
SZP proto musí:
i) přispívat k rozvoji diverzifikovaného a 
udržitelného zemědělství a odolných 
agroenvironmentálních postupů jak v 
Unii, tak v partnerských zemích; 
ii) přispívat k zachování genetické 
rozmanitosti osiva, pěstovaných rostlin a 
chovaných a domestikovaných zvířat a 
souvisejících planě rostoucích a volně 
žijících druhů jak v Unii, tak v 
partnerských zemích; 
iii) přispívat k rozvinutí potenciálu 
drobných zemědělců, malých 
zemědělských podniků, zejména žen 
působících v zemědělství, a původního 
obyvatelstva působícího v zemědělské 
výrobě a pastevectví, a to jak v Unii, tak v 
partnerských zemích; 
iv) přispívat k rozvoji místních 
potravinových systémů a domácích a 
regionálních trhů v Unii i v partnerských 
zemích s cílem minimalizovat závislost na 
dovozu potravin a zkrátit potravinové 
řetězce; 
v) ukončit vývozní praktiky, které narušují 
celosvětový obchod na zemědělských 
trzích; 
vi) plně začlenit opatření na zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobení se jí; 
vii) dodržovat zásadu „na prvním místě 
klima, na druhém obchod“. 
3. Soulad SZP se soudržností politik ve 
prospěch rozvoje je pravidelně 
vyhodnocován, mimo jiné s využitím 
údajů z mechanismu monitorování 
stanoveného v článku 119a. Komise 
předloží Radě a Evropskému parlamentu 
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zprávu o výsledcích hodnocení a politické 
reakci Unie. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11

Princip a rozsah působnosti Princip a rozsah působnosti

1. Členské státy zahrnou do svých 
strategických plánů SZP systém 
podmíněnosti, v jehož rámci ukládají 
správní sankce příjemcům přímých plateb 
podle kapitoly II této hlavy nebo 
příjemcům ročních prémií podle článků 65, 
66 a 67, kteří nedodržují povinné 
požadavky na hospodaření podle práva 
Unie a normy pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy stanovené ve 
strategickém plánu SZP, jež jsou uvedeny 
v příloze III, ve vztahu k těmto konkrétním 
oblastem:

1. Členské státy zahrnou do svých 
strategických plánů SZP systém 
podmíněnosti, v jehož rámci  je na 
příjemce přímých plateb podle kapitoly II 
a III této hlavy nebo příjemce ročních 
prémií podle článků 65, 66 a 67 uvalena 
správní sankce, pokud případně  
nedodržují povinné požadavky na 
hospodaření podle práva Unie a normy pro 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
půdy stanovené ve strategickém plánu 
SZP, jež jsou uvedeny v příloze III, ve 
vztahu k těmto konkrétním oblastem:

a) klima a životní prostředí; a) klima a životní prostředí, včetně 
kvality a množství vody, kvality ovzduší, 
půdy, biologické rozmanitosti 
a ekosystémových služeb;

b) veřejné zdraví a zdraví zvířat a 
rostlin;

b) veřejné zdraví a zdraví zvířat a 
rostlin;

c) dobré životní podmínky zvířat. c) dobré životní podmínky zvířat.

2. Pravidla pro ukládání správních 
sankcí zahrnutá do strategického plánu 
SZP se řídí požadavky stanovenými v 
kapitole IV hlavy IV nařízení (EU) 
[horizontální nařízení].

2. Pravidla pro účinný a odstrašující 
systém správních sankcí zahrnutá do 
strategického plánu SZP se řídí požadavky 
stanovenými v kapitole IV hlavy IV 
nařízení (EU) [horizontální nařízení].

3. Právní předpisy uvedené v příloze 
III, které se týkají povinných požadavků na 
hospodaření, se použijí v platném znění a v 
případě směrnic ve znění provedeném 
členskými státy.

3. Právní předpisy uvedené v příloze 
III, které se týkají povinných požadavků na 
hospodaření, se použijí v platném znění a v 
případě směrnic ve znění provedeném 
členskými státy.

4. Pro účely tohoto oddílu se 
„povinným požadavkem na hospodaření“ 

4. Pro účely tohoto oddílu se 
„povinným požadavkem na hospodaření“ 
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rozumí každý jednotlivý povinný 
požadavek na hospodaření, který je v rámci 
daného právního aktu stanoven právním 
předpisem Unie uvedeným v příloze III a 
který se svou podstatou liší od jakýchkoli 
dalších požadavků ve stejném aktu.

rozumí každý jednotlivý povinný 
požadavek na hospodaření, který je v rámci 
daného právního aktu stanoven právním 
předpisem Unie uvedeným v příloze III a 
který se svou podstatou liší od jakýchkoli 
dalších požadavků ve stejném aktu.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12

Povinnosti členských států související s 
dobrým zemědělským a environmentálním 

stavem

Povinnosti členských států související s 
dobrým zemědělským a environmentálním 

stavem

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni minimální normy pro příjemce, 
které se týkají dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy v souladu s 
hlavním cílem norem uvedených v příloze 
III a které zohledňují zvláštní 
charakteristiky dotčených oblastí, včetně 
půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, využívání 
půdy, střídání plodin, zemědělských 
postupů a struktury zemědělských podniků.

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí po konzultaci s relevantními 
zúčastněnými stranami na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni minimální normy 
pro příjemce, které se týkají dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
půdy v souladu s hlavním cílem norem 
uvedených v příloze III a jsou koherentní 
a doplňují se s právními předpisy 
stanovenými v příloze XI. Členské státy 
pro dosažení zvláštních cílů uvedených v 
čl. 6 odst. 1 písm. d), e), f) a i) zohlední 
zvláštní charakteristiky dotčených oblastí, 
včetně půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, využívání 
půdy, střídání plodin, zemědělských 
postupů a struktury zemědělských podniků.

2. Pokud jde o hlavní cíle stanovené v 
příloze III, mohou členské státy určit další 
normy, které normy stanovené v uvedené 
příloze s ohledem na tyto hlavní cíle 
doplňují. Členské státy však nevymezují 
minimální normy pro jiné hlavní cíle než 
hlavní cíle stanovené v příloze III.

2. Členské státy nevymezují 
minimální normy pro jiné hlavní cíle než 
hlavní cíle stanovené v příloze III. 
Nicméně pokud jde o hlavní cíle stanovené 
v příloze III, mohou členské státy určit 
další normy, které normy stanovené v 
uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní 
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cíle doplňují.

2a. Komise posoudí normy stanovené 
členskými státy v souladu s postupem 
stanoveným v článku 106 a zohlední 
přitom požadovanou účinnost norem a 
existenci alternativ.

3. Členské státy zřídí systém pro 
zavedení nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin 
uvedený v příloze III, který obsahuje 
alespoň prvky a funkce v této příloze 
vymezené, příjemcům, kteří tento nástroj 
používají.

3. Členské státy zřídí systém pro 
zavedení nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin a 
snižování  vstupů uvedený v příloze III, 
který obsahuje alespoň prvky a funkce v 
této příloze vymezené, příjemcům, kteří 
tento nástroj používají. V zájmu zajištění 
účinného využívání a uplatňování tohoto 
nástroje stanoví Komise pro členské státy 
přiměřené přechodné období.

Komise může členským státům poskytnout 
podporu při navrhování tohoto nástroje a 
nezbytných služeb ukládání a zpracování 
dat.

Komise může členským státům poskytnout 
podporu při navrhování tohoto nástroje a 
nezbytných služeb ukládání a zpracování 
dat.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav, včetně vymezení 
prvků systému pro stanovení poměru 
trvalých travních porostů, referenčního 
roku a míry přeměny podle normy DZES 1 
uvedené v příloze III, jakož i o formát a 
doplňující minimální prvky a funkce 
nástroje pro udržitelnost zemědělských 
podniků v oblasti živin.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav, včetně vymezení 
prvků systému pro stanovení poměru 
trvalých travních porostů, referenčního 
roku a míry přeměny podle normy DZES 1 
uvedené v příloze III, jakož i o formát a 
doplňující minimální prvky a funkce 
nástroje pro udržitelnost zemědělských 
podniků v oblasti živin a snižování vstupů.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 138, 
kterými se toto nařízení doplňuje o 
pravidla pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav v případech vyšší 
moci, včetně  přírodních katastrof, 
epidemií a chorob rostlin.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 Článek 13

Poradenské služby pro zemědělství Poradenské služby pro zemědělství

1. Členské státy začlení do 
strategického plánu SZP systém pro 
zajištění poradenských služeb pro 
zemědělce a další příjemce podpory 
poskytované v rámci SZP, pokud jde o 
obhospodařování půdy a řízení 
zemědělského podniku („poradenské 
služby pro zemědělství“).

1. Členské státy začlení do 
strategického plánu SZP systém pro 
zajištění poradenských služeb pro 
zemědělce a další příjemce podpory 
poskytované v rámci SZP, pokud jde o 
obhospodařování půdy a řízení 
zemědělského podniku včetně případně 
vlastníků lesů („poradenské služby pro 
zemědělství“).

2. Poradenské služby pro zemědělství 
mají ekonomický, environmentální a 
společenský rozměr a poskytují aktuální 
technologické a vědecké informace získané 
prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou 
začleněny do vzájemně propojených služeb 
zemědělských poradců, výzkumných 
pracovníků, organizací zemědělců a dalších 
příslušných zúčastněných stran, které tvoří 
znalostní a inovační systémy v zemědělství 
(AKIS).

2. Poradenské služby pro zemědělství 
mají ekonomický, environmentální a 
společenský rozměr a usnadňují nabývání 
dovedností a znalostí potřebných pro 
udržitelnou a na vstupy nenáročnou 
produkci, jež využívá aktuální 
technologické a vědecké informace získané 
prostřednictvím výzkumu a inovací. Jsou 
začleněny do vzájemně propojených služeb 
zemědělských poradců, výzkumných 
pracovníků, organizací zemědělců a dalších 
příslušných zúčastněných stran, které tvoří 
znalostní a inovační systémy v zemědělství 
(AKIS).

3. Členské státy zajistí, aby 
poskytované zemědělské poradenství bylo 
nestranné a aby poradci nebyli ve střetu 
zájmů.

3. Členské státy zajistí, aby 
poskytované zemědělské poradenství bylo 
nestranné a aby poradci nebyli ve střetu 
zájmů i aby byly poradenské služby pro 
zemědělské podniky přizpůsobeny 
rozmanitosti zemědělských podniků a 
způsobů produkce.

3a. Komise stanoví minimální normy 
pro poradenské služby v oblasti 
zemědělství, pokud jde o kvalitu, 
nezávislost a územní pokrytí 
poskytovaného poradenství.

4. Poradenský systém pro zemědělství 
pokrývá alespoň tyto oblasti:

4. Poradenský systém pro zemědělství 
pokrývá alespoň tyto oblasti:

a) veškeré požadavky, podmínky a 
závazky hospodaření vztahující se na 
zemědělce a jiné příjemce stanovené ve 
strategickém plánu SZP, včetně požadavků 

a) veškeré požadavky, podmínky a 
závazky hospodaření vztahující se na 
zemědělce a jiné příjemce stanovené ve 
strategickém plánu SZP, včetně požadavků 
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a norem v rámci podmíněnosti a podmínek 
pro režimy podpor, jakož i informace o 
finančních nástrojích a podnikatelských 
plánech stanovených v rámci strategického 
plánu SZP;

a norem v rámci podmíněnosti a podmínek 
pro režimy podpor, jakož i informace o 
finančních nástrojích a podnikatelských 
plánech stanovených v rámci strategického 
plánu SZP;

b) požadavky vymezené členskými 
státy pro provádění směrnice 2000/60/ES, 
směrnice 92/43/EHS, směrnice 
2009/147/ES, směrnice 2008/50/ES, 
směrnice (EU) 2016/2284, nařízení (EU) 
2016/2031, nařízení (EU) 2016/429, 
článku 55 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/200930 a směrnice 
2009/128/ES;

b) požadavky vymezené členskými 
státy pro provádění směrnice 2000/60/ES, 
směrnice 92/43/EHS, směrnice 
2009/147/ES, směrnice 2008/50/ES, 
směrnice (EU) 2016/2284, nařízení (EU) 
2016/2031, prováděcího nařízení (EU) 
2013/485, 2018/783, 2018/784 a 2018/785, 
nařízení (EU) 2016/429, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/200930, směrnice 2009/128/ES, 
směrnice 98/58/ES, směrnice 1999/74/ES, 
směrnice 2007/43/ES, směrnice 
2008/119/ES, směrnice 2008/120/ES, 
nařízení (ES) 2008/543 a nařízení (ES) č. 
1/2005, a to za podpory přechodu na 
agroekologické postupy;

ba) přechod k agroekologickým 
postupům a jejich zachování, včetně 
agrolesnictví;
bb) nástroj pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin a 
snížení vstupů uvedený v čl. 12 odst. 3.

c) zemědělské postupy bránící rozvoji 
antimikrobiální rezistence podle sdělení 
„Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci“31; 

c) zemědělské postupy bránící rozvoji 
antimikrobiální rezistence podle sdělení 
„Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti 
antimikrobiální rezistenci“31; 

d) řízení rizik podle článku 70; d) řízení rizik podle článku 70;

e) podpora inovací, zejména pro 
přípravu a provádění projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114;

e) podpora inovací, zejména pro 
přípravu a provádění projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114;

f) rozvoj digitálních technologií v 
zemědělství a venkovských oblastech 
podle čl. 102 písm. b).

f) rozvoj digitálních technologií v 
zemědělství a venkovských oblastech 
podle čl. 102 písm. b).

fa) podpora a pomoc pro mladé 
zemědělce a nové podnikatele po dobu pěti 
let od zahájení jejich podnikání;
fb) zakládání a rozvoj organizací 
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producentů;
______________________ ______________________
30 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).

30 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).

______________________ ______________________
31 „Evropský akční plán „Jedno 
zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci 
(AMR)“ (COM(2017) 339 final).

31 „Evropský akční plán „Jedno 
zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci 
(AMR)“ (COM(2017) 339 final).

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Název 3 – kapitola 1 – oddíl 3 a (nový) – čl. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 3a
Ekologické zemědělství

Článek 13a
Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství, jak je definováno 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/8481a, je certifikovaným 
systémem zemědělství, který může přispět 
k více specifickým cílům SZP stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení. S ohledem 
na přínosy ekologického zemědělství a 
rostoucí poptávku, která nadále 
překonává nárůst produkce, členské státy 
posoudí výši podpory potřebné pro 
zemědělskou půdu spravovanou podle 
ekologické certifikace. Členské státy 
zahrnou do svých strategických plánů 
společné zemědělské politiky analýzu 
produkce odvětví ekologického 
zemědělství, očekávané poptávky a jeho 
potenciálu plnit cíle SZP a stanoví cíle pro 
zvýšení podílu zemědělské půdy v rámci 
ekologického hospodaření a pro rozvoj 
celého dodavatelského řetězce 
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ekologického zemědělství. Na základě 
tohoto posouzení členské státy stanoví 
vhodnou úroveň podpory pro ekologickou 
přeměnu a zachování buď 
prostřednictvím opatření pro rozvoj 
venkova v článku 65, prostřednictvím 
ekologických režimů uvedených v článku 
28 nebo prostřednictvím kombinace obou 
přístupů a zajistí, aby přidělené rozpočty 
odpovídaly očekávanému růstu ekologické 
produkce.
___________________
1a 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).

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 Článek 14

Typy intervencí v podobě přímých plateb Typy intervencí v podobě přímých plateb

1. Typy intervencí podle této kapitoly 
mohou mít podobu přímých plateb 
oddělených od produkce a přímých plateb 
vázaných na produkci.

1. Typy intervencí podle této kapitoly 
mohou mít podobu přímých plateb 
oddělených od produkce a přímých plateb 
vázaných na produkci.

2. Přímé platby oddělené od produkce 
jsou tyto: 

2. Přímé platby oddělené od produkce 
jsou tyto: 

a) základní podpora příjmu pro 
udržitelnost;

a) základní podpora příjmu pro 
udržitelnost;

b) doplňková redistributivní podpora 
příjmu pro udržitelnost;

b) doplňková redistributivní podpora 
příjmu pro udržitelnost;

c) doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce;

c) doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce;

d) režimy pro klima a životní 
prostředí.

d) režimy pro klima a životní 
prostředí.

3. Přímé platby vázané na produkci 3. Přímé platby vázané na produkci 
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jsou tyto: jsou tyto:

a) podpora příjmu vázaná na 
produkci;

a) podpora příjmu vázaná na 
produkci;

b) zvláštní podpora pro bavlnu. b) zvláštní podpora pro bavlnu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Následující kategorie příjemců nejsou 
způsobilé pro platby na podporu příjmů 
prostřednictvím EZZF:
a) politici na celostátní či regionální 
úrovni nebo státních úředníci s přímou 
nebo nepřímou odpovědností za 
plánování, řízení nebo dohled nad 
rozdělováním dotací na SZP;
b) rodinní příslušníci osob uvedených v 
písmenu a);

Odůvodnění

Vzhledem k rozšířeným problémům střetu zájmů je nežádoucí, aby ministři zemědělství, 
funkcionáři, členové zemědělských výborů parlamentů nebo jejich rodinní příslušníci 
rozhodovali o podpoře příjmů.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15

Snížení plateb Snížení plateb

1. Členské státy sníží částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle této kapitoly za daný kalendářní rok 
a která přesahuje 60 000 EUR, takto:

1. Členské státy omezí částku přímých 
plateb, která má být poskytnuta zemědělci 
podle této kapitoly za daný kalendářní rok, 
na 80 000 EUR:



PE630.523v04-00 62/187 AD\1181813CS.docx

CS

a) nejméně o 25 % za částku v 
rozmezí od 60 000 EUR do 75 000 EUR; 
b) nejméně o 50 % za částku v 
rozmezí od 75 000 EUR do 90 000 EUR; 
c) nejméně o 75 % za částku v 
rozmezí od 90 000 EUR do 100 000 EUR;
d) o 100 % za částku přesahující 100 
000 EUR.
2. Dříve než členské státy uplatní 
odstavec 1, odečtou od částky přímých 
plateb, která má být zemědělci za daný 
kalendářní rok podle této kapitoly 
poskytnuta:

2. Dříve než členské státy uplatní 
odstavec 1, odečtou od částky přímých 
plateb, která má být zemědělci za daný 
kalendářní rok podle této kapitoly 
poskytnuta, platby na režimy pro klima a 
životní prostředí podle článku 28.

a) mzdy související se zemědělskou 
činností vykázané zemědělcem, včetně 
daní a sociálních příspěvků na 
zaměstnanost a
b) ekvivalent nákladů na pravidelnou 
a neplacenou práci související se 
zemědělskou činností vykonávanou 
osobami, které pracují v dotčeném 
zemědělském podniku a které nepobírají 
mzdu nebo kterým jsou vypláceny nižší 
náhrady než částka, jež je za poskytované 
služby obvyklá, ale které jsou odměňovány 
na základě hospodářského výsledku 
zemědělského podniku.
Pro výpočet částek podle písmen a) a b) 
použijí členské státy průměrnou 
standardní mzdu související se 
zemědělskou činností na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni vynásobenou počtem 
ročních pracovních jednotek vykázaných 
dotčeným zemědělcem. 
3. Odhadovaný výsledek snížení 
plateb se použije především k financování 
doplňkové redistributivní podpory příjmu 
pro udržitelnost a následně k financování 
dalších intervencí, které jsou součástí 
přímých plateb oddělených od produkce.

3. Odhadovaný výsledek snížení 
plateb se použije především k financování 
režimů pro klima a životní prostředí a 
následně k financování typů intervencí 
v rámci EZFRV uvedených v kapitole IV 
prostřednictvím převodu. Tento převod do 
EZFRV je součástí finančních tabulek 
strategického plánu SZP a v roce 2023 ho 
lze v souladu s článkem 90 přezkoumat. 
Nepodléhá maximálním mezním 
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hodnotám pro převody prostředků z EZZF 
do EZFRV stanoveným v článku 90.

Členské státy rovněž mohou celý tento 
výsledek nebo jeho část použít k 
financování typů intervencí v rámci 
EZFRV uvedených v kapitole IV 
prostřednictvím převodu. Tento převod do 
EZFRV je součástí finančních tabulek 
strategického plánu SZP a v roce 2023 ho 
lze v souladu s článkem 90 přezkoumat. 
Nepodléhá maximálním mezním 
hodnotám pro převody prostředků z EZZF 
do EZFRV stanoveným v článku 90.

Členské státy rovněž mohou celý tento 
výsledek nebo jeho část použít 
k financování doplňkové redistributivní 
podpory příjmu pro udržitelnost nebo k 
financování dalších intervencí, které jsou 
součástí přímých plateb oddělených 
od produkce.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla, jež stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet snížení 
plateb stanovených v odstavci 1, za účelem 
zajištění správného rozdělení finančních 
prostředků oprávněným příjemcům.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla, jež stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet snížení 
plateb stanovených v odstavci 1, za účelem 
zajištění správného rozdělení finančních 
prostředků oprávněným příjemcům.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podpora stanovená v tomto 
pododdílu se za žádných okolností 
neposkytuje ve prospěch systémů výroby s 
negativním dopadem na životní prostředí 
nebo na třetí země nebo systémů výroby, 
jež nejsou v souladu s legislativními akty 
uvedenými v příloze XI.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Podpora podle tohoto oddílu nesmí 
být použita k financování provozování 
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soustředěného krmení zvířat.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy se mohou 
rozhodnout rozdělit částku základní 
podpory příjmu na hektar mezi různé 
skupiny území čelící obdobným 
socioekonomickým nebo agronomickým 
podmínkám.

vypouští se

Odůvodnění

Chceme spravedlivou SZP v rámci členských států i mezi členskými státy. Navzdory tomu, jak 
byl tento bod formulován, umožňuje členským státům, aby pokračovaly v upřednostňování 
nížinného zemědělství a diskriminovaly aktivní zemědělce, kteří poskytují veřejné statky v 
někdy těžkých podmínkách výše položených pastvin nebo v oblastech smíšeného využívání, 
které se často shodují se zemědělstvím s vysokou přírodní hodnotou.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 Článek 20

Hodnota platebních nároků a jejich 
sbližování

Hodnota platebních nároků a jejich 
sbližování

1. Členské státy určí jednotkovou 
hodnotu platebních nároků před jejich 
sblížením v souladu s tímto článkem tak, 
že hodnotu platebních nároků upraví 
poměrně k jejich hodnotě stanovené v 
souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na 
rok podání žádosti 2020 a k související 
platbě na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí stanovené v 
kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na 
rok podání žádosti 2020.

1. Členské státy určí jednotkovou 
hodnotu platebních nároků před jejich 
sblížením v souladu s tímto článkem tak, 
že hodnotu platebních nároků upraví 
poměrně k jejich hodnotě stanovené v 
souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013 na 
rok podání žádosti 2020 a k související 
platbě na zemědělské postupy příznivé pro 
klima a životní prostředí stanovené v 
kapitole III hlavy III uvedeného nařízení na 
rok podání žádosti 2020.
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2. Členské státy se mohou rozhodnout 
odlišit hodnotu platebních nároků v 
souladu se zásadami stanovenými v čl. 18 
odst. 2.

2. Členské státy se mohou rozhodnout 
odlišit hodnotu platebních nároků v 
souladu se zásadami stanovenými v čl. 18 
odst. 2.

3. Členské státy stanoví nejpozději do 
roku podání žádosti 2026 maximální výši 
hodnoty platebních nároků pro členský stát 
nebo pro jednotlivé skupiny území 
vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2.

3. Členské státy stanoví nejpozději do 
roku podání žádosti 2026 maximální výši 
hodnoty platebních nároků pro členský stát 
nebo pro jednotlivé skupiny území 
vymezené v souladu s čl. 18 odst. 2.

4. Pokud hodnota platebních nároků 
určených v souladu s odstavcem 1 není v 
rámci členského státu nebo v rámci 
skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 
odst. 2 jednotná, členské státy zajistí 
nejpozději do roku podání žádosti 2026 
sblížení hodnoty platebních nároků s 
jednotnou jednotkovou hodnotou.

4. Pokud hodnota platebních nároků 
určených v souladu s odstavcem 1 není v 
rámci členského státu nebo v rámci 
skupiny území vymezené v souladu s čl. 18 
odst. 2 jednotná, členské státy zajistí 
nejpozději do roku podání žádosti 2026 
sblížení hodnoty platebních nároků s 
jednotnou jednotkovou hodnotou.

5. Pro účely odstavce 4 členské státy 
zajistí, aby nejpozději v roce podání 
žádosti 2026 měly veškeré platební nároky 
hodnotu alespoň 75 % průměrné plánované 
jednotkové částky základní podpory příjmu 
na rok podání žádosti 2026, která je 
stanovena ve strategickém plánu SZP 
předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za 
členský stát nebo za území vymezená v 
souladu s čl. 18 odst. 2.

5. Pro účely odstavce 4 členské státy 
zajistí, aby nejpozději v roce podání 
žádosti 2026 měly veškeré platební nároky 
hodnotu alespoň 75 % průměrné plánované 
jednotkové částky základní podpory příjmu 
na rok podání žádosti 2026, která je 
stanovena ve strategickém plánu SZP 
předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za 
členský stát nebo za území vymezená v 
souladu s čl. 18 odst. 2.

6. Členské státy financují navýšení 
hodnoty platebních nároků nezbytných ke 
splnění požadavků odstavců 4 a 5 s 
využitím jakéhokoliv možného výsledku 
plynoucího z uplatnění odstavce 3 a podle 
potřeby prostřednictvím snížení rozdílu 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
určené v souladu s odstavcem 1 a průměrné 
plánované jednotkové částky základní 
podpory příjmu na rok podání žádosti 
2026, která je stanovena ve strategickém 
plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 
odst. 1 za členský stát nebo za území 
vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.

6. Členské státy financují navýšení 
hodnoty platebních nároků nezbytných ke 
splnění požadavků odstavců 4 a 5 s 
využitím jakéhokoliv možného výsledku 
plynoucího z uplatnění odstavce 3 a podle 
potřeby prostřednictvím snížení rozdílu 
jednotkové hodnoty platebních nároků 
určené v souladu s odstavcem 1 a průměrné 
plánované jednotkové částky základní 
podpory příjmu na rok podání žádosti 
2026, která je stanovena ve strategickém 
plánu SZP předloženém v souladu s čl. 106 
odst. 1 za členský stát nebo za území 
vymezená v souladu s čl. 18 odst. 2.

Členské státy se mohou rozhodnout, že 
snížení uplatní na všechny platební nároky 
nebo část platebních nároků o hodnotě 
určené v souladu s odstavcem 1, jež 
převyšuje průměrnou plánovanou 
jednotkovou částku základní podpory 

Členské státy se mohou rozhodnout, že 
snížení uplatní na všechny platební nároky 
nebo část platebních nároků o hodnotě 
určené v souladu s odstavcem 1, jež 
převyšuje průměrnou plánovanou 
jednotkovou částku základní podpory 
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příjmu na rok podání žádosti 2026, která je 
stanovena ve strategickém plánu SZP 
předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za 
členský stát nebo za území vymezená v 
souladu s čl. 18 odst. 2.

příjmu na rok podání žádosti 2026, která je 
stanovena ve strategickém plánu SZP 
předloženém v souladu s čl. 106 odst. 1 za 
členský stát nebo za území vymezená v 
souladu s čl. 18 odst. 2.

7. Snížení uvedená v odstavci 6 jsou 
založena na objektivních 
a nediskriminačních kritériích. Aniž je 
dotčena minimální hodnota stanovená 
v souladu s odstavcem 5, mohou tato 
kritéria zahrnovat stanovení maximální 
míry snížení, která nesmí být nižší než 
30 %.

7. Snížení uvedená v odstavci 6 jsou 
založena na objektivních 
a nediskriminačních kritériích. Aniž je 
dotčena minimální hodnota stanovená 
v souladu s odstavcem 5, mohou tato 
kritéria zahrnovat stanovení maximální 
míry snížení, která nesmí být nižší než 
30 %.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V případech uvedených v 
pododstavcích a) a b) mohou členské státy 
dát přednost ženám za účelem splnění cíle 
uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. h).

Odůvodnění

Zvýšená účast žen v hospodářské činnosti je podporována jako součást specifických cílů, 
které mají být použity k dosažení obecných cílů.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 Článek 26

Doplňková redistributivní podpora příjmu 
pro udržitelnost

Doplňková redistributivní podpora příjmu 
pro udržitelnost

1. Členské státy poskytují doplňkovou 
redistributivní podporu příjmu pro 
udržitelnost („redistributivní podpora 
příjmu“) za podmínek stanovených v tomto 

1. Členské státy poskytují doplňkovou 
redistributivní podporu příjmu pro 
udržitelnost („redistributivní podpora 
příjmu“) za podmínek stanovených v tomto 
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článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

2. Členské státy zajišťují přerozdělení 
podpory od větších zemědělských podniků 
menším nebo středním zemědělským 
podnikům tím, že poskytují redistributivní 
podporu příjmu v podobě roční platby 
oddělené od produkce na způsobilý hektar 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
rámci základní podpory příjmu podle 
článku 17.

2. Členské státy zajišťují přerozdělení 
podpory od větších zemědělských podniků 
menším nebo středním zemědělským 
podnikům tím, že poskytují redistributivní 
podporu příjmu v podobě roční platby 
oddělené od produkce na způsobilý hektar 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
rámci základní podpory příjmu podle 
článku 17.

3. Členské státy stanoví částku na 
hektar nebo různé částky za různý počet 
hektarů, jakož i maximální počet hektarů 
na zemědělce, za který je redistributivní 
podpora příjmu vyplácena.

3. Členské státy stanoví částku na 
hektar nebo různé částky za různý počet 
hektarů, jakož i maximální počet hektarů 
na zemědělce, za který je redistributivní 
podpora příjmu vyplácena.

4. Částka na hektar plánovaná na daný 
rok podání žádosti nepřesáhne vnitrostátní 
průměrnou částku přímých plateb na hektar 
za uvedený rok podání žádosti.

4. Částka na hektar plánovaná na daný 
rok podání žádosti nepřesáhne vnitrostátní 
průměrnou částku přímých plateb na hektar 
za uvedený rok podání žádosti.

5. Vnitrostátní průměrná částka 
přímých plateb na hektar je definována 
jako poměr vnitrostátního stropu pro přímé 
platby na daný rok podání žádosti 
stanoveného v příloze IV a celkových 
plánovaných výstupů pro základní podporu 
příjmu na uvedený rok podání žádosti 
vyjádřených počtem hektarů.

5. Vnitrostátní průměrná částka 
přímých plateb na hektar je definována 
jako poměr vnitrostátního stropu pro přímé 
platby na daný rok podání žádosti 
stanoveného v příloze IV a celkových 
plánovaných výstupů pro základní podporu 
příjmu na uvedený rok podání žádosti 
vyjádřených počtem hektarů.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V rámci své povinnosti přispívat k 
plnění cíle „získávat mladé zemědělce a 
usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech“, stanoveného v čl. 
6 odst. 1 písm. g), a vyčlenit alespoň 2 % 
svých přídělů určených pro přímé platby na 
tento cíl v souladu s čl. 86 odst. 4 mohou 
členské státy poskytovat doplňkovou 
podporu příjmu mladým zemědělcům, kteří 

2. V rámci své povinnosti přispívat k 
plnění cíle „získávat mladé zemědělce v 
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. g), a vyčlenit 
alespoň 4 % svých přídělů určených pro 
přímé platby na tento cíl v souladu s čl. 86 
odst. 4 mohou členské státy poskytovat 
doplňkovou podporu příjmu mladým 
zemědělcům, kteří mají nárok na platbu v 
rámci základní podpory příjmu podle 
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poprvé založili nový zemědělský podnik a 
kteří mají nárok na platbu v rámci základní 
podpory příjmu podle článku 17.

článku 17 a kteří zemědělský podnik 
zakládají poprvé nebo takový podnik 
založili během pěti let předcházejících 
předložení žádosti o platbu pro mladé 
zemědělce za podmínek, že jsou tyto platby 
použity pro udržitelnou  produkci a že 
příjmy/finanční aktiva nepřesahují 
prahovou hodnotu stanovenou v článku 
15.

Odchylně od prvního pododstavce mohou 
mladí zemědělci, kteří během posledního 
roku uplatňování nařízení (EU) č. 
1307/2013 obdrželi podporu uvedenou v 
článku 50 uvedeného nařízení, získat 
podporu stanovenou v tomto článku pro 
maximální dobu uvedenou v odstavci 3 
tohoto článku. 

Odůvodnění

Mladým zemědělcům, kteří nepotřebují peněžní prostředky nebo tyto prostředky používají pro 
účely intenzifikace, což je v rozporu s cíli článků 5 a 6, nebudou poskytovány peníze daňových 
poplatníků.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 Článek 28

Režimy pro klima a životní prostředí Režimy pro klima a životní prostředí

1. Členské státy poskytují podporu na 
dobrovolné režimy pro klima a životní 
prostředí za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy zavedou a poskytují 
podporu a stanoví minimální finanční 
podíl ve výši nejméně 30% z jejich 
příslušných vnitrostátních přídělů podle 
přílohy IV na dobrovolné režimy pro klima 
a životní prostředí za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

2. Členské státy v rámci tohoto typu 
intervence podporují skutečné zemědělce, 
kteří se zaváží k tomu, že na ploše 

2. Členské státy v rámci tohoto typu 
intervence podporují skutečné zemědělce 
nebo skupiny zemědělců, kteří se zaváží k 
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způsobilých hektarů budou dodržovat 
zemědělské postupy příznivé pro klima a 
životní prostředí.

tomu, že na ploše způsobilých hektarů 
budou dodržovat, udržovat a podporovat 
zemědělské postupy a systémy příznivé pro 
klima a životní prostředí.

3. Členské státy stanoví seznam 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci podle článku 138, kterými se 
doplňuje toto nařízení, a stanoví unijní 
seznam zemědělských postupů příznivých 
pro klima a životní prostředí, přičemž 
vezme v úvahu podmínky uvedené v 
odstavci 4 tohoto článku.

Členské státy stanoví vnitrostátní seznamy 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí, které zvolí ze 
seznamu Unie uvedeného v prvním 
pododstavci. Členské státy upřednostní 
systémy, které poskytují společné přínosy, 
podporují součinnost a zdůrazňují 
integrovaný přístup.
Komise poskytne členským státům při 
vypracování vnitrostátních seznamů v 
koordinaci s evropskou a národní sítí 
společné zemědělské politiky podle článku 
113 nezbytné pokyny s cílem usnadnit 
výměnu osvědčených postupů, zlepšit 
znalostní základnu a řešení pro splnění 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f). Zvláštní pozornost 
by měla být věnována případné replikaci 
opatření a systémů přizpůsobených 
konkrétním místním, regionálním nebo 
vnitrostátním a/nebo environmentálním 
charakteristikám či omezením.
V řádně odůvodněných případech mohou 
být doplňkové režimy, jež nejsou uvedeny 
na seznamu Unie, zařazeny na 
vnitrostátní seznamy, se schválením 
Komise v souladu s postupem stanoveným 
v článku 106 a 107.
Při přípravě těchto seznamů Komise a 
členské státy zajistí v rámci procesu 
uvedeného v hlavě V kapitole III, že 
seznamy jsou vytvářeny na základě 
společného úsilí orgánů pro zemědělství a 
pro životní prostředí, po konzultaci s 
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odborníky.
Komise každé dva roky tyto vnitrostátní 
seznamy posoudí, se zohledněním 
účinnosti, existence alternativ, a  
příspěvků režimů ke konkrétním 
environmentálním a klimatickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f). 
Tato posouzení se zveřejní a v případech, 
kdy se zjistí, že neodpovídají stanoveným 
cílům nebo jsou negativně posouzeny, 
navrhnou členské státy pozměněné 
vnitrostátní seznamy a režimy v souladu s 
postupem stanoveným v článku 7.

4. Tyto postupy jsou navrženy tak, 
aby splňovaly jeden nebo více specifických 
cílů v oblasti životního prostředí a klimatu 
stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).

4. Tyto postupy jsou navrženy tak, 
aby splňovaly jeden nebo více specifických 
cílů v oblasti životního prostředí a klimatu 
stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) 
a s ohledem na cíl výše uvedeného 
písmene f) bude zohledněno zemědělství s 
vysokou přírodní hodnotou a zemědělství 
v rámci sítě Natura 2000.

5. V rámci tohoto typu intervencí 
členské státy poskytují platby kryjící pouze 
závazky, které:

5. V rámci tohoto typu intervencí 
členské státy poskytují platby kryjící pouze 
závazky, které:

a) jdou nad rámec povinných 
požadavků na hospodaření a norem pro 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
stanovených v oddílu 2 kapitoly I této 
hlavy;

a) jdou nad rámec povinných 
požadavků na hospodaření a norem pro 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
stanovených v oddílu 2 kapitoly I této 
hlavy a přílohy III;

b) jdou nad rámec minimálních 
požadavků na používání hnojiv a produktů 
na ochranu rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, jakož i dalších povinných 
požadavků stanovených vnitrostátními a 
unijními právními předpisy;

b) jdou nad rámec minimálních 
požadavků na používání hnojiv a produktů 
na ochranu rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, jakož i dalších povinných 
požadavků stanovených vnitrostátními a 
unijními právními předpisy;

c) jdou nad rámec podmínek 
stanovených pro údržbu zemědělské 
plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);

c) jdou nad rámec podmínek 
stanovených pro údržbu zemědělské 
plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 65.

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 65, nebo 
je doplňují.

6. Podpora na ekorežimy má podobu 
roční platby na způsobilý hektar a je 
poskytována buď jako:

6. Podpora na ekorežimy má podobu 
roční platby na způsobilý hektar nebo 
podnik a je poskytována buď jako:

a) doplňková platba k základní a) doplňková platba k základní 
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podpoře příjmů stanovené v pododdíle 2 
tohoto oddílu, nebo

podpoře příjmů stanovené v pododdíle 2 
tohoto oddílu, nebo

b) platba kompenzující příjemcům 
zcela či částečně dodatečně vzniklé 
náklady a příjmy ušlé v důsledku plnění 
závazků stanovených v článku 65. 

b) platba kompenzující příjemcům 
zcela či částečně dodatečně vzniklé 
náklady a příjmy ušlé v důsledku plnění 
závazků stanovených v článku 65. 

6a. Členské státy mohou požadovat 
povinné zapojení specifických ekorežimů 
v oblastech s vysokou přírodní hodnotou 
nebo v řádně odůvodněných případech za 
účelem splnění jednoho nebo více 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f).
6b. Členské státy vyloučí ekorežimy z 
potenciálního snížení plateb podle článku 
15 nebo z maximálních úrovní 
financování.

7. Členské státy zajistí, aby intervence 
v rámci tohoto článku byly v souladu s 
intervencemi poskytovanými podle článku 
65.

7. Členské státy zajistí, aby intervence 
v rámci tohoto článku byly v souladu s 
intervencemi poskytovanými podle článku 
65.

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující 
ekorežimy.

8. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 138, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující 
ekorežimy.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28a
Přírodní omezení nebo jiná omezení 

specifická pro určité oblasti
1. Členské státy mohou přidělit platby na 
přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, aby přispěly k 
dosažení specifických cílů stanovených v 
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čl. 6 odst. 1.
2. Tyto platby budou přiděleny skutečným 
zemědělcům na plochy vymezené podle 
článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013.
3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 
účelem kompenzace příjemců za zcela či 
částečně dodatečně vzniklé náklady a 
příjmy ušlé v důsledku přírodních 
omezení nebo jiných omezení specifických 
pro danou oblast.
4. Dodatečně vzniklé náklady a ušlé 
příjmy uvedené v odstavci 3 se vypočítají 
jako důsledek přírodních omezení nebo 
jiných omezení specifických pro danou 
oblast na základě srovnání s oblastmi, 
jichž se přírodní omezení nebo jiná 
omezení specifická pro určité oblasti 
netýkají.
5. Platby se přidělují jednou ročně na 
hektar plochy.
6. Členské státy stanoví minimální a 
maximální procentní podíl celkového 
příspěvku EZZF na intervence uvedené v 
tomto článku. Výdaje ve stálých cenách se 
nesmějí odchylovat od výdajů uvedených v 
článku 31 nařízení (EU) č. 1305/2013 o 
více než 20 %.

Odůvodnění

Přesunutí tohoto článku do prvního pilíře uvolňuje více peněz v druhém pilíři pro opatření v 
oblasti životního prostředí a klimatu.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora příjmu vázaná na produkci 
má podobu roční platby na hektar nebo 
zvíře.

3. Podpora příjmu vázaná na produkci 
má podobu roční platby na hektar nebo 
zvíře a může být omezena členskými státy 
v zájmu zajištění lepšího rozdělení 
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podpory.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí v souladu s hlavou 
V kapitoly III, aby podpora příjmu vázaná 
na produkci poskytovaná na hospodářská 
zvířata byla poskytnuta pouze 
zemědělským podnikům, které dodržují 
rámec stanovené maximální hustoty 
chovu hospodářských zvířat pro dané 
povodí, jak se stanoví ve směrnici 
2000/60/ES. 
 
 

Odůvodnění

Jelikož podpora příjmu vázaná na produkci často podporuje intenzivní živočišnou výrobu 
zaměřenou na maso a mléčné výrobky, a s cílem zmírnit nepříznivé dopady nadprodukce, 
zejména na oblast klimatu, ale také na příjmy zemědělských podniků, se podpora udělí pouze 
zemědělským podnikům, které nepřekračují intenzitu chovu, a pomůže zemědělcům přejít na 
diverzifikovanější modely produkce. Cílem této záruky je také zabránit nadprodukci. 
Maximální hustota osazení může být přizpůsobena regionálním zvláštnostem založeným na 
plánech povodí podle rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud členský stát ve svém 
strategickém plánu SZP navrhne 
dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci podle článku 106, zajistí Komise, 
že:
a) podpora je v souladu se zásadou 
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„neškodit“;
b) existuje jasná environmentální nebo 
sociální potřeba nebo přínos, které jsou 
podloženy empirickými, 
kvantifikovatelnými a nezávisle 
ověřitelnými důkazy;
c) podpora se použije k uspokojení potřeb 
Unie v oblasti potravinového zabezpečení 
a nevytváří narušení na vnitřních ani 
mezinárodních trzích;
d) udělení podpory příjmu vázané na 
produkci nepovede k obchodním 
důsledkům, které mají negativní dopad na 
investice do zemědělsko-potravinářského 
odvětví a vývoj v oblasti výroby a 
zpracování v partnerských rozvojových 
zemích;
e) dobrovolná podpora vázaná na 
produkci se neposkytuje na trzích, které 
jsou v krizi kvůli nadprodukci nebo 
nadměrné nabídce;
f) podpora pro živočišnou výrobu se udělí 
pouze v případě nízké hustoty populace v 
mezích ekologicky únosných kapacit 
daného povodí v souladu se směrnicí 
2000/60/ES a je podmíněna dostatečnými 
prostory pro pěstování krmiv nebo pro 
pastvu, kterou lze provozovat bez vnějších 
vstupních prostředků;
Po splnění výše uvedených podmínek 
může Komise schválit parametry navržené 
daným členským státem nebo je upravit v 
koordinaci s dotčeným členským státem, 
jak je popsáno v článcích 115 a 116 
tohoto nařízení.

Odůvodnění

Podpora příjmu vázaná na produkci by měla být podmíněna dodržováním přísných kritérií v 
oblasti udržitelnosti, protože vytváří narušení jak na vnitřním trhu EU, tak i za hranicemi EU, 
přesouvá totiž výrobu do některých členských států, a to buď z jiných členských států, nebo ze 
třetích zemí.



AD\1181813CS.docx 75/187 PE630.523v04-00

CS

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
pokud jsou důležité z hospodářských, 
sociálních nebo environmentálních 
důvodů: obiloviny, olejnatá semena, 
bílkovinné plodiny, luskoviny pěstované na 
zrno, len, konopí, rýži, skořápkové ovoce, 
brambory určené pro výrobu škrobu, mléko 
a mléčné výrobky, osiva, skopové a kozí 
maso, hovězí a telecí maso, olivový olej, 
bourec morušový, sušená krmiva, chmel, 
cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, 
ovoce a zeleninu, rychle rostoucí dřeviny 
pěstované ve výmladkových plantážích a 
jiné nepotravinářské plodiny, kromě 
stromů, používané pro výrobu produktů, 
které mají potenciál nahradit fosilní 
materiály.

Podporu příjmu vázanou na produkci lze 
udělovat pouze na tato odvětví a produkce 
nebo jejich specifické typy zemědělství, 
které uplatňuje přísnější než minimální 
právní normy pro dobré životní podmínky 
zvířat a životní prostředí, pokud jsou 
důležité z hospodářských, sociálních nebo 
environmentálních důvodů a pokud je 
jejich potřeba podložena postupem 
uvedeným v kapitole III hlavy V s 
empirickými, kvantifikovatelnými a 
nezávisle ověřitelnými důkazy: obiloviny, 
olejnatá semena, bílkovinné plodiny, 
luskoviny pěstované na zrno, len, konopí, 
rýži, skořápkové ovoce, brambory určené 
pro výrobu škrobu, mléko a mléčné 
výrobky, osiva, skopové a kozí maso, 
hovězí a telecí maso, olivový olej, bourec 
morušový, sušená krmiva, chmel, cukrovou 
třtinu a čekanku, ovoce a zeleninu.

Odůvodnění

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příjemci jsou způsobilí k získání 
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podpory vázané na produkci pouze tehdy, 
pokud jsou jejich normy výroby vyšší než 
příslušné minimální normy v oblasti 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se podpora příjmu vázaná 
na produkci týká skotu nebo ovcí a koz, 
členské státy stanoví jako podmínky 
způsobilosti pro získání podpory 
požadavky na identifikaci a evidenci zvířat 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200032 
nebo nařízením Rady (ES) č. 21/200433. 
Aniž jsou však dotčeny další použitelné 
podmínky způsobilosti, považují se skot 
nebo ovce a kozy za způsobilé pro podporu 
za předpokladu, že jsou splněny 
požadavky na identifikaci a evidenci k 
určitému dni dotčeného roku podání 
žádosti, který určí členské státy.

2. Podpora příjmu vázaná na produkci 
může být přiznána pouze tehdy, pokud: 

a) členský stát prokáže, že je to poslední 
možnost, zejména pokud jde o pastvinné 
systémy, u nichž je obtížné splnit 
podmínky environmentálních systémů 
nebo plateb oddělených od produkce 
vzhledem k pastvinám nebo sezónním 
přesunům zvířat; 
b) členský stát prokáže krytí dodatečných 
skutečně vynaložených nákladů a ušlého 
příjmu s cílem splnit specifické cíle v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f). 

__________________ __________________
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a evidence 
skotu, o označování hovězího masa a 
výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a evidence 
skotu, o označování hovězího masa a 
výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 
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204, 11.8.2000, s. 1). 204, 11.8.2000, s. 1).
33 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).

33 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).

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první pododstavec, podpora 
se neposkytuje pro intenzivní živočišnou 
výrobu. Komise je zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 138, kterými se toto nařízení 
doplní definováním druhů systémů 
intenzivní živočišné výroby, jež nejsou 
způsobilé pro podporu vázanou na 
produkci, čímž se fakticky z podpory 
vyloučí mléko, skot nebo ovce a kozy, 
pokud existuje nesrovnalost mezi počtem 
způsobilých hektarů a počtem zvířat. Toto 
ustanovení zohlední postupy pastevectví 
nebo sezónního přesunu.

Odůvodnění

Already in the Special Report No 11/2012 it reads that without explicit and sufficient 
targeting provisions coupled aid may have the effect of subsidising more intensive animal 
farming methods. This did not improve and this model should change with the next reform. It 
is extensive animal farming, linked to traditional practice, high-nature value ecosystems, and 
possibly even fire prevention herding, that is threatened, and rural areas where this is 
practised. Intensive systems are not worth preserving, for either social, environmental or 
animal welfare point of view and public support should not serve to maintain them in 
existence.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se podpora příjmu vázaná 
na produkci týká skotu nebo ovcí a koz, 
mohou členské státy podporovat pouze 
zvířata krmená trávou a chovaná na 
pastvinách s výrazně vyššími výsledky v 
oblasti ochrany životního prostředí nebo 
dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise a členské státy zajistí, že 
strategické plány SZP budou na základě 
postupu uvedeného v hlavě V tohoto 
nařízení obsahovat ustanovení, díky 
kterým nepřekročí do konce 
programového období strategického plánu 
celková intenzita chovu hospodářských 
zvířat v členském státě 0,7 velkých 
dobytčích jednotek na hektar.

Odůvodnění

Je důležité, aby byly živočišná a rostlinná výroba vyváženy. Existuje zde precedens 
v předchozí SZP, neboť intenzity chovu hospodářských zvířat byly specifikovány pro desetileté 
období počínající rokem 2003. Podle Eurostatu je současná průměrná celková intenzita 
chovu hospodářských zvířat mezi členskými státy 0,75 velkých dobytčích jednotek na hektar.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Koncentrované krmení zvířat není 
způsobilé pro podporu vázanou na 
produkci.
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Odůvodnění

Je nezbytné znovunastolit rovnováhu živočišné a rostlinné produkce tím, že se zajistí, aby 
počet hospodářských zvířat připadajících na zemědělský podnik nepřekročil jeho základní 
plochu trvalých nebo dočasných pastvin, například u přežvýkavců. Tím se omezí strukturální 
přebytek produkce a znečištění životního prostředí přebytečnými živinami a sníží se dopad na 
klima.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Monitorování

V rámci monitorování soudržnosti politik 
ve prospěch rozvoje ve smyslu článku 
119a členské státy a Komise monitorují 
poskytnutou podporu vázanou na 
produkci. V případě zjištění negativních 
účinků musí být podpora vázaná na 
produkci pro dotyčné odvětví podle 
potřeby přerušena nebo zmenšena, aby 
byly splněny výše uvedené podmínky. 
Komise je zmocněna zahájit dialog s 
partnery z rozvojových zemí, v nichž má 
uplatňování podpory vázané na produkci 
nepříznivý vliv na rozvoj místního 
zemědělsko-potravinářského odvětví, a to 
s cílem přijmout nápravná opatření (mimo 
jiné i v rámci obchodní politiky Unie) ke 
zmírnění zaznamenaných nepříznivých 
účinků. 
V nutných případech je Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 138, jimiž doplní toto 
nařízení o opatření, která mají přijmout 
členské státy při uplatňování podpory 
příjmu vázané na produkci, a to s cílem 
odstranit nepříznivé účinky na rozvoj 
zemědělsko-potravinářského odvětví v 
partnerských zemích. 
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Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní podpora pro bavlnu se 
poskytuje na způsobilý hektar plochy oseté 
bavlnou. Na plochu lze poskytnout 
podporu, pouze pokud se tato plocha 
nachází na zemědělské půdě schválené 
členským státem pro pěstování bavlny, je 
oseta odrůdami povolenými členským 
státem a skutečně sklizena za běžných 
vegetačních podmínek.

1. Zvláštní podpora pro bavlnu se 
poskytuje na způsobilý hektar plochy oseté 
bavlnou. Na plochu lze poskytnout 
podporu, pouze pokud se tato plocha 
nachází na zemědělské půdě schválené 
členským státem pro pěstování bavlny, je 
oseta odrůdami povolenými členským 
státem a skutečně sklizena za běžných 
vegetačních podmínek. Monokultura 
bavlny je vyloučena.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) odvětví luštěnin;

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 
2 písm. a) až h), k), m), o) až t) a w) 
nařízení (EU) č. 1308/2013.

f) ostatních odvětvích podle čl. 1 odst. 
2 písm. a) až h), k), m), o), p), r), s) a w) 
nařízení (EU) č. 1308/2013.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odstraňuje ze seznamu q) vepřové maso a t) drůbeží maso, neboť tyto 
druhy masa nebyly nikdy v rámci SZP dotovány a používají se k intenzivnímu nebo 
koncentrovanému krmení zvířat.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 Článek 42

Cíle v odvětví ovoce a zeleniny Cíle v odvětví ovoce a zeleniny

V odvětví ovoce a zeleniny jsou sledovány 
tyto cíle:

Aniž jsou dotčeny články 5 a 6 týkající se 
celkových cílů, jsou v odvětví ovoce a 
zeleniny sledovány tyto cíle:

a) plánování produkce, 
přizpůsobování produkce poptávce, 
zejména pokud jde o jakost a množství, 
optimalizace produkčních nákladů a 
návratnosti investic a zajištění stálosti cen 
producentů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c) a i);

a) plánování produkce, 
přizpůsobování produkce poptávce, 
zejména pokud jde o jakost a množství, 
optimalizace produkčních nákladů a 
návratnosti investic a zajištění stálosti cen 
producentů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c) a i);

b) soustředění nabídky a uvádění 
produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, 
mimo jiné prostřednictvím přímého 
prodeje; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a) a c); 

b) soustředění nabídky a uvádění 
produktů odvětví ovoce a zeleniny na trh, 
mimo jiné prostřednictvím přímého 
prodeje; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a) a c); 

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);

d) vývoj, zavádění a podpora metod 
produkce respektujících životní prostředí, 
pěstitelských postupů a technologií 
produkce šetrných k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, 
ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších 
přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. e) a f); 

d) vývoj, zavádění a podpora metod 
produkce respektujících životní prostředí, 
pěstitelských postupů a technologií 
produkce šetrných k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vody, půdy, 
ovzduší, biologické rozmanitosti a dalších 
přírodních zdrojů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. e) a f); 

e) přispívání ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
podle čl. 6 odst. 1 písm. d); 

e) přispívání ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
podle čl. 6 odst. 1 písm. d); 
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f) zvyšování obchodní hodnoty a 
jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti 
produktů a vývoje produktů s chráněným 
označením původu a chráněným 
zeměpisným označením nebo produktů, na 
něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; 
tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);

f) zvyšování obchodní hodnoty, 
rozmanitosti a jakosti produktů, včetně 
zlepšování jakosti produktů a vývoje 
produktů s chráněným označením původu a 
chráněným zeměpisným označením nebo 
produktů, na něž se vztahují vnitrostátní 
režimy jakosti; tyto cíle se vztahují 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. b);

g) propagace produktů odvětví ovoce 
a zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu 
a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);

g) propagace produktů odvětví ovoce 
a zeleniny v čerstvém i zpracovaném stavu 
a jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);

h) zvyšování spotřeby produktů 
odvětví ovoce a zeleniny v čerstvém i 
zpracovaném stavu; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. i);

h) zvyšování spotřeby produktů 
odvětví ovoce a zeleniny v čerstvém i 
zpracovaném stavu; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. i);

i) prevence krizí a řízení rizik se 
zaměřením na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s ovocem a zeleninou; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).

i) prevence krizí a řízení rizik se 
zaměřením na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s ovocem a zeleninou; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 Článek 43

Typy intervencí v odvětví ovoce a zeleniny Typy intervencí v odvětví ovoce a zeleniny

1. Pokud jde o cíle uvedené v čl. 42 
písm. a) až h), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

1. Pokud jde o cíle uvedené v čl. 42 
písm. a) až h), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí tři nebo více 
těchto typů intervencí:

a) investice do hmotného a 
nehmotného majetku, zejména se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly a snižování objemu 
odpadu;

a) investice do hmotného 
a nehmotného majetku, zejména se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly, snižování objemu 
odpadu a monitorování produkce;

b) výzkum a experimentální výroba se 
zvláštním zaměřením na úsporu vody, 

b) výzkum a experimentální výroba se 
zvláštním zaměřením na úsporu vody, 
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úsporu energií, ekologické obaly, snižování 
objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, 
snižování rizik a dopadů používání 
pesticidů, prevenci vzniku škod 
způsobených nepříznivými klimatickými 
událostmi a intenzivnější využívání odrůd 
ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím 
se klimatickým podmínkám;

úsporu energií, ekologické obaly, snižování 
objemu odpadu, odolnost vůči škůdcům, 
snižování rizik a dopadů používání 
pesticidů, prevenci vzniku škod 
způsobených nepříznivými klimatickými 
událostmi a intenzivnější využívání odrůd 
ovoce a zeleniny přizpůsobených měnícím 
se klimatickým podmínkám;

c) ekologická produkce; c) ekologická produkce;

d) integrovaná produkce; d) integrovaná produkce podporující, 
rozvíjející a zavádějící metody produkce 
respektující životní prostředí, pěstitelské 
postupy a technologie produkce šetrné k 
životnímu prostředí a udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, zejména s ohledem na 
ochranu vody, půdy a dalších přírodních 
zdrojů, a to při omezování závislosti na 
chemikáliích;

e) opatření k ochraně půdy 
a zvětšování zásoby uhlíku v půdě;

e) opatření k ochraně půdy 
a zvětšování zásoby uhlíku v půdě;

f) opatření k vytváření a zachovávání 
stanovišť příznivých pro biologickou 
rozmanitost nebo k údržbě krajiny, včetně 
ochrany jejích historických prvků;

f) opatření k vytváření a zachovávání 
stanovišť příznivých pro biologickou 
rozmanitost nebo k údržbě krajiny, včetně 
ochrany jejích historických prvků;

g) opatření k úspoře energie, ke 
zvyšování energetické účinnosti a ke 
zvyšování míry využívání energie 
z obnovitelných zdrojů;

g) opatření k úspoře energie, ke 
zvyšování energetické účinnosti a ke 
zvyšování míry využívání energie 
z obnovitelných zdrojů;

h) opatření ke zlepšování odolnosti 
vůči škůdcům;

h) opatření ke zlepšování udržitelné 
odolnosti plodin vůči škůdcům 
prostřednictvím prosazování integrované 
ochrany rostlin (IOR);

i) opatření k lepšímu využívání vody 
a hospodaření s vodou, včetně šetření 
vodou a odvodňování;

i) opatření k lepšímu využívání vody 
a hospodaření s vodou, včetně šetření 
vodou a odvodňování;

j) opatření a ke snižování produkce 
odpadů a k lepšímu nakládání s odpady;

j) opatření a ke snižování produkce 
odpadů a k lepšímu nakládání s odpady;

k) opatření ke zlepšování udržitelnosti 
a účinnosti přepravy a skladování produktů 
odvětví ovoce a zeleniny;

k) opatření ke zlepšování udržitelnosti 
a účinnosti přepravy a skladování produktů 
odvětví ovoce a zeleniny;

l) opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně a k 
většímu využívání energie z obnovitelných 
zdrojů;

l) opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně a k 
většímu využívání energie z obnovitelných 
zdrojů;
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m) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

m) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

n) propagace a komunikace, včetně 
opatření a činností zaměřených na 
diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a 
zeleninou a na informování o přínosech 
spotřeby ovoce a zeleniny pro lidské 
zdraví;

n) propagace a komunikace, včetně 
opatření a činností zaměřených na 
diverzifikaci a konsolidaci trhů s ovocem a 
zeleninou a na informování o přínosech 
spotřeby ovoce a zeleniny pro lidské 
zdraví;

o) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v souvislosti s 
udržitelnými metodami ochrany proti 
škůdcům, udržitelným používáním 
pesticidů a zmírňováním změny klimatu a 
přizpůsobováním se této změně;

o) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v souvislosti se 
zachováním a zlepšením kvality produktů, 
zlepšením podmínek pro uvádění na trh, 
agroekologií, udržitelnými metodami 
ochrany proti škůdcům, udržitelným 
používáním pesticidů a zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně;

p) odborná příprava a výměna 
osvědčených postupů, zejména v 
souvislosti s udržitelnými metodami 
ochrany proti škůdcům, udržitelným 
používáním pesticidů a zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně.

p) odborná příprava a výměna 
osvědčených postupů, zejména v 
souvislosti s udržitelnými metodami 
ochrany proti škůdcům, udržitelným 
používáním pesticidů snižujícím 
agrochemickou závislost a zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této 
změně.

2. Pokud jde o cíl uvedený v čl. 42 
písm. i), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

2. Pokud jde o cíl uvedený v čl. 42 
písm. i), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

a) zakládání nebo doplňování 
vzájemných fondů organizacemi 
producentů a sdruženími organizací 
producentů uznanými podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013;

a) zakládání nebo doplňování 
vzájemných fondů organizacemi 
producentů a sdruženími organizací 
producentů uznanými podle nařízení (EU) 
č. 1308/2013;

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh;

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh;

c) opětovná výsadba sadů, je-li 
nezbytná s ohledem na povinné vyklučení 
ze zdravotních nebo fytosanitárních 
důvodů na pokyn příslušného orgánu 
členského státu;

c) opětovná výsadba sadů, je-li 
nezbytná s ohledem na povinné vyklučení 
ze zdravotních nebo fytosanitárních 
důvodů na pokyn příslušného orgánu 
členského státu;

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;
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e) zelená sklizeň spočívající v úplném 
sklizení nezralých neobchodovatelných 
produktů na určité ploše, které nebyly před 
zelenou sklizní poškozeny, ať již v 
důsledku klimatických podmínek, napadení 
chorobou nebo z jiných důvodů;

e) zelená sklizeň spočívající v úplném 
sklizení nezralých neobchodovatelných 
produktů na určité ploše, které nebyly před 
zelenou sklizní poškozeny, ať již v 
důsledku klimatických podmínek, napadení 
chorobou nebo z jiných důvodů;

f) nesklízení ovoce a zeleniny 
spočívající v ukončení stávajícího 
produkčního cyklu na dotčené ploše, na 
které je daný produkt řádně vyvinut a je 
řádné a uspokojivé obchodní jakosti, s 
výjimkou zničení produktů v důsledku 
klimatického jevu nebo napadení 
chorobou;

f) nesklízení ovoce a zeleniny 
spočívající v ukončení stávajícího 
produkčního cyklu na dotčené ploše, na 
které je daný produkt řádně vyvinut a je 
řádné a uspokojivé obchodní jakosti, s 
výjimkou zničení produktů v důsledku 
klimatického jevu nebo napadení 
chorobou;

g) pojištění sklizně, které přispívá k 
zabezpečení příjmů producentů v případě 
ztrát v důsledku přírodních katastrof, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
chorobami nebo škůdci a současně 
zajišťuje, že příjemci přijmou nezbytná 
opatření k předcházení rizikům;

g) pojištění sklizně, které přispívá k 
zabezpečení příjmů producentů v případě 
ztrát v důsledku přírodních katastrof, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
chorobami nebo škůdci a současně 
zajišťuje, že příjemci přijmou nezbytná 
opatření k předcházení rizikům;

h) poskytování odborného vedení 
ostatním organizacím producentů a 
sdružením organizací producentů uznaným 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo 
jednotlivým producentům;

h) poskytování odborného vedení 
ostatním organizacím producentů a 
sdružením organizací producentů uznaným 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo 
jednotlivým producentům;

i) provádění a správa fytosanitárních 
protokolů třetích zemí na území Unie za 
účelem usnadnění přístupu na trhy třetích 
zemí;

i) vyjednání, provádění a správa 
fytosanitárních protokolů třetích zemí na 
území Unie za účelem usnadnění přístupu 
na trhy třetích zemí;

j) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

j) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

k) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v oblasti udržitelných 
metod ochrany proti škůdcům a 
udržitelného používání pesticidů.

k) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v oblasti udržitelných 
metod ochrany proti škůdcům, provádění 
integrované ochrany rostlin a udržitelného 
používání pesticidů.

3. Členské státy ve svém strategickém 
plánu SZP definují intervence odpovídající 
typům intervencí zvoleným v souladu s 
odstavci 1 a 2.

3. Členské státy ve svém strategickém 
plánu SZP definují intervence odpovídající 
typům intervencí zvoleným v souladu s 
odstavci 1 a 2.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení



PE630.523v04-00 86/187 AD\1181813CS.docx

CS

Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy sledují v odvětví včelařství 
alespoň jeden ze specifických cílů 
uvedených v čl. 6 odst. 1.

Aniž je dotčeno dodržování článků 5 a 6 
týkajících se celkových cílů, členské státy 
sledují v odvětví včelařství specifické cíle 
uvedené v čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 Článek 49

Typy intervencí v odvětví včelařství a 
finanční podpora Unie

Typy intervencí v odvětví včelařství a 
finanční podpora Unie

1. Členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí v odvětví 
včelařství k jednotlivým specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 jeden nebo více 
těchto typů intervencí:

1. Členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí v odvětví 
včelařství k jednotlivým specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 jeden nebo více 
těchto typů intervencí:

a) technická pomoc včelařům a 
organizacím včelařů;

a) technická pomoc včelařům a 
organizacím včelařů;

b) opatření k boji proti škůdcům a 
nákazám napadajícím úly, zejména 
varroáze;

b) opatření k boji proti škůdcům a 
nákazám napadajícím úly, zejména 
varroáze;

c) opatření k racionalizaci sezónního 
přesunu včelstev;

c) opatření k racionalizaci sezónního 
přesunu včelstev;

d) opatření k podpoře laboratoří, které 
provádějí analýzu včelařských produktů;

d) opatření k podpoře laboratoří, které 
provádějí analýzu včelařských produktů;

e) obnova úlů v Unii; e) obnova úlů v Unii;

f) spolupráce se subjekty 
specializovanými na provádění 
výzkumných programů v oblasti včelařství 
a včelařských produktů;

f) spolupráce se subjekty 
specializovanými na provádění 
výzkumných programů v oblasti včelařství 
a včelařských produktů;

g) opatření ke sledování trhu; g) opatření ke sledování trhu;

h) opatření ke zlepšení jakosti 
produktů.

h) opatření ke zlepšení jakosti 
produktů.

2. Členské státy odůvodní svou volbu 
specifických cílů a typů intervencí ve svém 

2. Členské státy odůvodní svou volbu 
specifických cílů a typů intervencí ve svém 
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strategickém plánu SZP. V rámci 
zvolených typů intervencí členské státy 
vymezí jednotlivé intervence.

strategickém plánu SZP. V rámci 
zvolených typů intervencí členské státy 
vymezí jednotlivé intervence.

3. Členské státy stanoví ve svém 
strategickém plánu SZP finanční 
prostředky, které na typy intervencí 
zvolené ve svém strategickém plánu SZP 
poskytnou.

3. Členské státy stanoví ve svém 
strategickém plánu SZP finanční 
prostředky, které na typy intervencí 
zvolené ve svém strategickém plánu SZP 
poskytnou.

4. Finanční podpora Unie na 
intervence uvedené v odstavci 2 
představuje nejvýše 50 % výdajů. 
Zbývající část výdajů nesou členské státy.

4. Finanční podpora Unie na 
intervence uvedené v odstavci 2 
představuje nejvýše 50 % výdajů. 
Zbývající část výdajů nesou členské státy.

5. Při vytváření strategických plánů 
SZP si členské státy vyžádají poradenství 
zástupců organizací v oblasti včelařství.

5. Při vytváření strategických plánů 
SZP si členské státy vyžádají poradenství 
zástupců organizací v oblasti včelařství. 

6. Členské státy každoročně oznamují 
Komisi počet úlů na svém území.

6. Členské státy každoročně oznamují 
Komisi počet úlů na svém území.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 51 Článek 51

Cíle v odvětví vína Cíle v odvětví vína

Členské státy sledují v odvětví vína jeden 
nebo více těchto cílů:

Aniž jsou dotčeny články 5 a 6 týkající se 
celkových cílů, sledují členské státy v 
odvětví vína následující cíle uvedené v 
písmenech a) a ia) a jeden nebo více 
následujících cílů uvedených v písmenech 
b) až i):

a) zlepšovat konkurenceschopnost 
unijních producentů vína včetně příspěvku 
ke zlepšování udržitelných produkčních 
systémů a snižování environmentálního 
dopadu odvětví vína v Unii; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) a h);

a) zlepšovat konkurenceschopnost 
unijních producentů vína včetně příspěvku 
ke zlepšování udržitelných produkčních 
systémů a snižování environmentálního 
dopadu odvětví vína v Unii. To zahrnuje 
uplatňování metod produkce 
respektujících životní prostředí a 
pěstitelských postupů a technologií 
produkce šetrných k životnímu prostředí a 
udržitelné využívání přírodních zdrojů při 
omezování závislosti na pesticidech; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
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stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) až f) a 
h);

b) zlepšovat výkonnost vinařských 
podniků Unie a jejich schopnost 
přizpůsobovat se požadavkům trhu a 
zvyšovat jejich konkurenceschopnost, 
pokud jde o produkci výrobků z révy vinné 
a jejich uvádění na trh, včetně úspor 
energie, celkové energetické účinnosti a 
udržitelných procesů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a) až e), g) a h); 

b) zlepšovat výkonnost vinařských 
podniků Unie a jejich schopnost 
přizpůsobovat se požadavkům trhu a 
zvyšovat jejich dlouhodobou 
konkurenceschopnost, pokud jde o 
produkci výrobků z révy vinné a jejich 
uvádění na trh, včetně úspor energie, 
celkové energetické účinnosti a 
udržitelných procesů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a) až e), g) a h); 

c) přispívat k obnovení rovnováhy 
nabídky a poptávky na unijním trhu s 
vínem, a předcházet tak krizím na trhu; 
tento cíl se vztahuje ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. a);

c) přispívat k obnovení rovnováhy 
nabídky a poptávky na unijním trhu s 
vínem, a předcházet tak krizím na trhu; 
tento cíl se vztahuje ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. a);

d) přispívat k zabezpečení příjmů 
unijních producentů vína v případě ztrát v 
důsledku přírodních katastrof, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
zvěří, chorobami nebo škůdci; tento cíl se 
vztahuje ke specifickému cíli stanovenému 
v čl. 6 odst. 1 písm. a); 

d) přispívat k zabezpečení příjmů 
unijních producentů vína v případě ztrát v 
důsledku přírodních katastrof, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
zvěří, chorobami nebo škůdci; tento cíl se 
vztahuje ke specifickému cíli stanovenému 
v čl. 6 odst. 1 písm. a); 

e) zvyšovat prodejnost a 
konkurenceschopnost unijních výrobků z 
révy vinné, zejména vývojem inovativních 
produktů, procesů a technologií a 
dodáváním přidané hodnoty v jakémkoli 
článku dodavatelského řetězce, včetně 
přenosu znalostí; tento cíl se vztahuje 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c), e) a i);

e) zvyšovat prodejnost a 
konkurenceschopnost unijních výrobků z 
révy vinné, zejména vývojem inovativních 
produktů, procesů a technologií a 
dodáváním přidané hodnoty v jakémkoli 
článku dodavatelského řetězce, včetně 
přenosu znalostí; tento cíl se vztahuje 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c), e) a i);

f) používat vedlejší produkty 
vinifikace pro průmyslové a energetické 
účely a zároveň zajišťovat jakost vína Unie 
a chránit životní prostředí; tento cíl se 
vztahuje ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);

f) používat vedlejší produkty a 
rezidua vinifikace pro průmyslové a 
energetické účely a zároveň zajišťovat 
jakost vína Unie a chránit životní prostředí; 
tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e);

g) přispívat ke zvyšování povědomí 
spotřebitelů o odpovědné spotřebě vína a o 
režimech jakosti Unie pro víno; tento cíl se 
vztahuje ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. b) a i); 

g) přispívat ke zvyšování povědomí 
spotřebitelů o odpovědné spotřebě vína; 
tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a i);
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h) zlepšovat konkurenceschopnost 
unijních výrobků z révy vinné ve třetích 
zemích; tento cíl se vztahuje k cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. b) a h);
i) přispívat ke zvyšování odolnosti 
producentů vůči výkyvům trhu; tento cíl se 
vztahuje k cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 
písm. a).

i) přispívat ke zvyšování odolnosti 
producentů vůči výkyvům trhu; tento cíl se 
vztahuje k cíli stanovenému v čl. 6 odst. 1 
písm. a).

ia) přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně; 
tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K jednotlivým cílům zvoleným z 
cílů stanovených v článku 51 si členské 
státy ve svém strategickém plánu SZP 
zvolí jeden nebo více těchto typů 
intervencí:

1. K jednotlivým cílům zvoleným 
z cílů stanovených v článku 51 si členské 
státy ve svém strategickém plánu SZP 
zvolí dva nebo více těchto typů intervencí:

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) restrukturalizace a přeměna vinic 
včetně opětovné výsadby vinic, je-li 
nezbytná v důsledku povinného vyklučení 
ze zdravotních nebo fytosanitárních 
důvodů na pokyn příslušného orgánu 
členského státu, avšak s výjimkou běžné 
obnovy vinic spočívající v opětovném 
osázení téhož pozemku stejnou odrůdou 
révy vinné v rámci stejného systému 
pěstování révy vinné po skončení přirozené 
životnosti révy;

a) restrukturalizace a přeměna vinic 
včetně posílení genetické rozmanitosti 
vinic, jakož i strukturální a neplodinové 
biologické rozmanitosti, aby se zabránilo 
monokulturní krajině, péče o půdu včetně 
pokrytí vegetací a ochrany proti plevelům 
bez použití pesticidů, opětovné výsadby 
vinic, je-li nezbytná v důsledku povinného 
vyklučení ze zdravotních nebo 
fytosanitárních důvodů na pokyn 
příslušného orgánu členského státu nebo v 
důsledku dobrovolného vyklučení pro 
výsadbu z důvodu přizpůsobení se změně 
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klimatu, avšak s výjimkou běžné obnovy 
vinic spočívající v opětovném osázení 
téhož pozemku stejnou odrůdou révy vinné 
v rámci stejného systému pěstování révy 
vinné po skončení přirozené životnosti 
révy;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést v rámci restrukturalizačních opatření na 
vinicích možnost financovat dobrovolné vyklučení pro opětovnou výsadbu z důvodu 
přizpůsobení se změně klimatu.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pojištění sklizně proti ztrátám 
příjmů v důsledku nepříznivých 
klimatických jevů, které mohou být 
přirovnány k přírodním katastrofám, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
zvěří, chorobami rostlin nebo škůdci;

d) pojištění sklizně proti ztrátám 
příjmů v důsledku nepříznivých 
klimatických jevů, které mohou být 
přirovnány k přírodním katastrofám, 
nepříznivých klimatických jevů a napadení 
zvěří, chorobami rostlin nebo škůdci; 
žádné pojištění nebude poskytnuto, pokud 
producenti aktivně nepodniknou opatření 
k minimalizaci těchto rizik;

Odůvodnění

Řízení rizik / pojištění nesmí zakonzervovat nezodpovědné/zastaralé zemědělské postupy, jinak 
povede k obrovským nadměrným výdajům ze stále omezenějších finančních zdrojů pro rozvoj 
venkova. Změna klimatu a související extrémní meteorologické události jsou realitou již 
zhruba deset let, takže každá finančně/zdrojově účinná politika zaměřená na budoucnost by 
měla zemědělce vybízet, aby s těmito eventualitami počítali. SZP by měla spíše poskytovat 
zemědělcům podporu na přizpůsobení se změně klimatu a dalším dopadům, jež by měla být 
financována z jiných částí programů pro rozvoj venkova a ekorežimů.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informační opatření týkající se vín 
Unie prováděná v členských státech na 
podporu odpovědné konzumace vína nebo 
za účelem propagace režimů jakosti Unie 
týkajících se označení původu a 
zeměpisných označení;

vypouští se

Odůvodnění

Možnost financovat opatření na podporu vína jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích by 
měla být ukončena jako způsob, jak postupně odstranit dotace neslučitelné se zdravím a 
zajistit účinné využívání veřejných finančních prostředků, jakož i uplatnit zásadu soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) propagace prováděná ve třetích 
zemích v jedné nebo ve více těchto oblastí:

vypouští se

i) opatření v oblasti styku s 
veřejností, propagace či reklamy, která 
především zdůrazňují vysokou kvalitu 
produktů Unie, zejména pokud jde o 
jakost, bezpečnost potravin či životní 
prostředí;
ii) účast na akcích, veletrzích nebo 
výstavách mezinárodního významu;
iii) informační kampaně zaměřené 
zejména na režimy jakosti Unie týkající se 
označení původu, zeměpisných označení a 
ekologické produkce;
iv) studie o nových trzích potřebných 
pro rozšiřování odbytu;
v) studie vyhodnocující výsledky 
informačních a propagačních opatření;
vi) příprava technické dokumentace, 
včetně laboratorních zkoušek a posudků, 
týkající se enologických postupů, 
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fytosanitárních a hygienických pravidel, 
jakož i dalších požadavků třetích zemí na 
dovoz produktů odvětví vína, která má 
usnadnit přístup na trhy třetích zemí;

Odůvodnění

V době, kdy je financování SZP snižováno, by SZP neměla dotovat propagaci ve třetích 
zemích. Skutečnost, že značky Champagne, včetně velkých nadnárodních společností, které 
peníze nepotřebují, patří kvůli reklamním kampaním dotovaným EU mezi největší příjemce 
SZP ve Francii, vyvolala hodně kritiky. Je třeba tyto praktiky ukončit a financování 
reklamních kampaní zastavit.

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) opatření k lepšímu využívání vody 
a hospodaření s vodou, včetně ochrany 
vodních zdrojů a odvodňování;

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) ekologické zemědělství;

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. i c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) další opatření, včetně opatření pro:
i) ochranu půdy a zvýšení zásoby uhlíku v 
půdě;
ii) vytváření či zachovávání stanovišť 
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příznivých pro biologickou rozmanitost 
nebo udržování přírodní krajiny, včetně 
ochrany jejích historických prvků;
iii) zlepšení odolnosti vůči škůdcům a 
chorobám napadajícím vinnou révu;
iv) snížení produkce odpadů a zlepšení 
nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční podpora Unie na pojištění 
sklizně podle čl. 52 odst. 1 písm. d) 
nepřesáhne:

4. Finanční podpora Unie na pojištění 
sklizně podle čl. 52 odst. 1 písm. d) se 
vyplácí pouze producentům, kteří přijmou 
opatření, jež aktivně minimalizují nebo 
odstraňují rizika (např. ochrana půdy, 
prohlubování povrchové půdy, doplnění 
strukturální, biologické a genetické 
rozmanitosti v kulturní krajině), a 
nepřesáhne:

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – písm. b – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) ztrátám uvedeným v písmeni a) a 
proti ztrátám způsobeným nepříznivými 
klimatickými jevy;

i) nevyhnutelným ztrátám uvedeným 
v písmeni a) a proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy;

Odůvodnění

Řízení rizik / pojištění nesmí zakonzervovat nezodpovědné/zastaralé zemědělské postupy, jinak 
povede k obrovským nadměrným výdajům ze stále omezenějších finančních zdrojů pro rozvoj 
venkova. Změna klimatu a související extrémní meteorologické události jsou realitou již 
zhruba deset let, takže každá finančně/zdrojově účinná politika zaměřená na budoucnost by 
měla zemědělce vybízet, aby s těmito eventualitami počítali. SZP by měla spíše poskytovat 
zemědělcům podporu na přizpůsobení se změně klimatu a dalším dopadům, jež by měla být 
financována z jiných částí programů pro rozvoj venkova a ekorežimů.
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Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 – písm. b – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ztrátám způsobeným napadením 
zvěří, chorobami rostlin nebo škůdci.

ii) nevyhnutelným ztrátám 
způsobeným napadením zvěří, chorobami 
rostlin nebo škůdci.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční podpora Unie na 
informační opatření a propagaci podle čl. 
52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 50 % 
způsobilých výdajů.

6. Finanční podpora Unie na 
informační opatření a propagaci podle čl. 
52 odst. 1 písm. g) a h) nepřesáhne 20 % 
způsobilých výdajů.

Odůvodnění

V době, kdy je financování SZP snižováno, patří značky Champagne, včetně velkých 
nadnárodních společností, které peníze nepotřebují, mezi největší příjemce SZP ve Francii 
(například), protože těží z reklamních kampaní dotovaných EU. To je nepřijatelné, a proto 
musí být financování tohoto opatření ze strany EU sníženo, aby mohly být finanční prostředky 
vynaloženy tam, kde jsou skutečně zapotřebí.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčené členské státy ve svém 
strategickém plánu SZP stanoví minimální 
procentní podíl výdajů na opatření 
zaměřená na ochranu životního prostředí, 
přizpůsobování se změně klimatu, 
zlepšování udržitelnosti produkčních 
systémů a procesů, snižování 

4. Dotčené členské státy ve svém 
strategickém plánu SZP stanoví 
minimálních 20 % výdajů na opatření 
zaměřená na ochranu životního prostředí, 
přizpůsobování se změně klimatu, 
zlepšování udržitelnosti produkčních 
systémů a procesů, snižování 
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environmentálního dopadu odvětví vína v 
Unii, úspory energie a zvyšování celkové 
energetické účinnosti v odvětví vína.

environmentálního dopadu odvětví vína v 
Unii, úspory energie a zvyšování celkové 
energetické účinnosti v odvětví vína.

Odůvodnění

Tento procentní podíl přidělený na uvedená opatření související s ochranou životního 
prostředí a klimatem je stejný jako u intervencí v oblasti ovoce a zeleniny.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby celková 
roční částka získaná jediným konečným 
příjemcem na intervence v odvětví vína 
nepřesáhla 200 000 EUR.

Odůvodnění

Skutečnost, že několik značek Champagne ve vlastnictví téže nadnárodní společnosti získalo v 
probíhajícím programovém období několik milionů eur, vyvolala ve Francii pobouření. Měly 
by být stanoveny jasné limity.

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Podpora musí být podmíněna 
požadavky na životní prostředí a 
biologickou rozmanitost, které přesahují 
minimální normy, se zvláštním zaměřením 
na zachování krajinných prvků a 
uplatňování postupů hospodaření 
přínosných pro biologickou rozmanitost.
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Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 
3 vymezí ve svém strategickém plánu SZP 
jeden nebo více typů intervencí podle 
článku 60 za účelem sledování zvolených 
cílů stanovených v odstavci 1. V rámci 
zvolených typů intervencí vymezí 
jednotlivé intervence. Členské státy 
uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní volbu 
cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí ke splnění těchto cílů ve svém 
strategickém plánu SZP.

2. Členské státy uvedené v čl. 82 
odst. 3 vymezí ve svém strategickém plánu 
SZP dva nebo více typů intervencí podle 
článku 60 za účelem sledování zvolených 
cílů stanovených v odstavci 1. V rámci 
zvolených typů intervencí vymezí 
jednotlivé intervence. Členské státy 
uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní volbu 
cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí ke splnění těchto cílů ve svém 
strategickém plánu SZP.

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56 Článek 56

Cíle v odvětví olivového oleje a stolních 
oliv

Cíle v odvětví olivového oleje a stolních 
oliv

Členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 
sledují v odvětví olivového oleje a stolních 
oliv jeden nebo více těchto cílů:

Aniž jsou dotčeny články 5 a 6 týkající se 
celkových cílů, členské státy uvedené v čl. 
82 odst. 4 sledují v odvětví olivového oleje 
a stolních oliv následující cíl uvedený v 
písmeni c) a mohou sledovat jeden nebo 
více těchto cílů:

a) posílení organizace a řízení 
produkce olivového oleje a stolních oliv; 
tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b);

a) posílení organizace a řízení 
produkce olivového oleje a stolních oliv; 
tento cíl se vztahuje ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b);

b) zlepšování střednědobé a 
dlouhodobé konkurenceschopnosti odvětví 
olivového oleje a stolních oliv, zejména 
prostřednictvím modernizace; tento cíl se 
vztahuje ke specifickému cíli stanovenému 
v čl. 6 odst. 1 písm. c);

b) zlepšování střednědobé a 
dlouhodobé konkurenceschopnosti odvětví 
olivového oleje a stolních oliv, zejména 
prostřednictvím modernizace; tento cíl se 
vztahuje ke specifickému cíli stanovenému 
v čl. 6 odst. 1 písm. c);

c) snižování dopadu pěstování oliv c) snižování dopadu pěstování oliv 
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na životní prostředí a přispívání k 
opatřením v oblasti klimatu 
prostřednictvím pěstování oliv; tento cíl se 
vztahuje ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. d) a e); 

na životní prostředí a přispívání k 
opatřením v oblasti klimatu, zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně prostřednictvím pěstování oliv, 
včetně podpory polykulturní krajiny 
posilující péči o půdu; tento cíl se vztahuje 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f);

d) zlepšování jakosti olivového oleje a 
stolních oliv; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. f);

d) zlepšování jakosti olivového oleje a 
stolních oliv; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. f);

e) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů posilujících 
hospodářskou konkurenceschopnost a 
podporujících rozvoj trhu; tento cíl se 
vztahuje ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a), c) a i);

e) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně systémových přístupů 
k nakládání se škůdci, integrované 
ochrany rostlin, udržování a obnovy 
biologické rozmanitosti, odolnosti 
zemědělských ekosystémů a inovativních 
postupů posilujících hospodářskou 
konkurenceschopnost a podporujících 
rozvoj trhu; tento cíl se vztahuje 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), c) a i);

f) prevence a řízení krizí se 
zaměřením na zlepšování odolnosti vůči 
škůdcům a na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s olivovým olejem a 
stolními olivami; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. h).

f) prevence a řízení krizí se 
zaměřením na zlepšování odolnosti vůči 
škůdcům a na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích s olivovým olejem a 
stolními olivami; tento cíl se vztahuje 
ke specifickému cíli stanovenému v čl. 6 
odst. 1 písm. h).

fa) ochrana a posilování biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb 
včetně zadržování půdy.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ke sledování cílů podle článku 56 
si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 
zvolí ve svém strategickém plánu SZP 
jeden nebo více typů intervencí uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typů 

1. Ke sledování cílů podle článku 56 
si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 
zvolí ve svém strategickém plánu SZP dva 
nebo více typů intervencí uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typů 
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intervencí vymezí jednotlivé intervence. intervencí vymezí jednotlivé intervence.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Článek 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 6a
ODVĚTVÍ LUŠTĚNIN

Článek 58a
Cíle odvětví luštěnin 
Aniž je dotčeno dodržování článků 5 a 6 
týkajících se celkových cílů, sledují 
členské státy v odvětví luštěnin tyto cíle: 
a) režim zvyšuje udržitelnou produkci 
luštěnin a jejich spotřebu v celé Unii s 
cílem zvýšit soběstačnost v oblasti potravin 
a krmiv v souladu s cíli uvedenými v 
příloze I; 
b) luštěniny pěstované na orné půdě, které 
jsou podporované těmito platbami, tvoří 
součást střídání plodin nejméně každé 
čtyři roky nebo součást smíšených druhů 
na dočasných travních porostech 
pěstovaných na orné půdě. Toto střídání 
je v souladu s režimy pro klima a životní 
prostředí („ekorežimy“) uvedenými v 
článku 28, kdy je možné vyplácet podporu 
pro střídání plodin každé čtyři roky nebo 
po více letech. Tento režim může také 
podporovat postupy „undercropping“ 
(pěstování směsi druhů dorůstajících 
různé velikosti) nebo „intercropping“ 
(pěstování směsi druhů), například jetele 
podzemního, které jinak nejsou 
podporovány v rámci jiných opatření; 
c) dotovat je možné i spásání pastvin s 
vysokou druhovou rozmanitostí nebo 
sečení luk s vysokou druhovou 
rozmanitostí na krmivo na skutečně 
stálých pastvinách s druhy rostlin 
zahrnujícími luštěniny rostoucí na 
travním porostu, a to pod podmínkou, že 
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nedochází k opětovnému zorání a osetí 
(„občerstvení“); 
d) těmito platbami není podporováno 
monokulturní či kontinuální pěstování 
luštěnin; 
e) snížit závislost na koncentrované směsi 
krmiv obsahujících sóju, zejména pak 
dovezenou sóju vypěstovanou na půdě, 
která byla v nedávné minulosti odlesněna 
nebo prošla přeměnou, a to v souladu s 
cílem udržitelného rozvoje č. 15, závazkem 
Unie v oblasti nulového odlesňování a 
stávajícími závazky soukromých podniků 
v oblasti nulového odlesňování; 
f) uzavřít koloběh živin a omezit jej na 
místní a regionální povodí v souladu se 
směrnicí 2000/60/ES; 
g) podpořit místní a regionální trhy s 
potravinami a krmivy a odrůdy osiva 
uzpůsobené místním podmínkám a s 
nízkými vstupními prostředky. 
Opatření financovaná v rámci tohoto 
odvětví jsou v souladu se závazky a 
právními předpisy Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí, nevyvolávají přímou 
nebo nepřímou změnu ve využití půdy a 
mají skutečně pozitivní dopad na 
celosvětové emise skleníkových plynů 
podle GLOBIOM. 

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Článek 58 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 58b
Typy intervencí

Pokud jde o cíle podle článku 58a, členské 
státy si ve svém strategickém plánu SZP 
zvolí jeden nebo více těchto typů 
intervencí: 
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a) investice do hmotných a nehmotných 
aktiv; výzkum a experimentální výroba, 
jakož i jiná opatření včetně opatření 
týkajících se: 
i) ochrany půdy, včetně skutečného a 
prokázaného zvětšování zásoby uhlíku 
v půdě bez systémové závislosti na 
pesticidech; 
ii) zlepšení účinnosti využívání vody a 
hospodaření s vodou, včetně šetření 
vodou; 
iii) podpora využívání odrůd a postupů 
hospodaření přizpůsobených měnícím se 
klimatickým podmínkám; 
iv) zlepšení postupů hospodaření s cílem 
zvýšit odolnost plodin vůči škůdcům a 
snížit náchylnost k napadení škůdci; 
v) omezení používání pesticidů a závislosti 
na nich; 
vi) vytváření a zachovávání zemědělských 
stanovišť příznivých pro biologickou 
rozmanitost, a to bez využití pesticidů; 
b) poradenské služby a technická pomoc, 
zejména pokud jde o přizpůsobování se 
změně klimatu a její zmírňování, rovněž 
na základě výběru nejvhodnějšího střídání 
plodin ze strany zemědělce; 
c) odborná příprava včetně odborného 
vedení a výměny osvědčených postupů; 
d) ekologická produkce a techniky; 
e) opatření ke zlepšování udržitelnosti a 
účinnosti přepravy a skladování produktů. 

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 Článek 59

Cíle v ostatních odvětvích Cíle v ostatních odvětvích

Členské státy sledují v ostatních odvětvích Aniž jsou dotčeny články 5 a 6 o obecných 
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uvedených v čl. 39 písm. f) jeden nebo 
více těchto cílů:

cílech, sledují členské státy následující 
cíle uvedené v písmenech d) a e) a mohou 
sledovat jeden nebo více dalších cílů v 
ostatních odvětvích uvedených v čl. 39 
písm. f):

a) plánování produkce, 
přizpůsobování produkce poptávce, 
zejména pokud jde o jakost a množství, 
optimalizace produkčních nákladů a 
návratnosti investic a zajištění stálosti cen 
producentů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c) a i);

a) plánování produkce, 
přizpůsobování produkce poptávce, 
zejména pokud jde o jakost a množství, 
optimalizace produkčních nákladů a 
návratnosti investic a zajištění stálosti cen 
producentů; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), b), c) a i);

b) soustředění nabídky a uvádění 
dotčených produktů na trh; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a) a c);

b) soustředění nabídky a uvádění 
dotčených produktů na trh; tyto cíle se 
vztahují ke specifickým cílům stanoveným 
v čl. 6 odst. 1 písm. a) a c);

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně odolnosti vůči škůdcům, 
inovativních postupů a technologií 
produkce posilujících hospodářskou 
konkurenceschopnost a podporujících 
rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), c) a i);

c) výzkum a vývoj udržitelných metod 
produkce, včetně agrolesnictví, odolnosti 
vůči škůdcům, péče o půdu včetně pokrytí 
vegetací, jakož i inovativních postupů a 
technologií produkce posilujících 
dlouhodobou hospodářskou 
konkurenceschopnost a podporujících 
rozvoj trhu; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. a), c) a i);

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí a 
normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů a 
technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a šetrných k životnímu 
prostředí, využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi způsobem 
šetrným k životnímu prostředí a 
udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vodních, 
půdních a dalších přírodních zdrojů; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí 
a normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů 
a technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a nákazám a šetrných k 
životnímu prostředí, včetně podpory 
integrované ochrany před škůdci, opatření 
ke zlepšení biologické bezpečnosti a 
odolnosti zvířat vůči nákazám při 
snižování používání antibiotik, využívání 
vedlejších produktů a odpadů a nakládání s 
nimi způsobem šetrným k životnímu 
prostředí a obnova a udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, zejména s ohledem na 
ochranu vodních, půdních a dalších 
přírodních zdrojů, snižování emisí a 
energetickou účinnost; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. e) a f); 



PE630.523v04-00 102/187 AD\1181813CS.docx

CS

e) přispívání ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
podle čl. 6 odst. 1 písm. d);

e) přispívání ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně 
podle čl. 6 odst. 1 písm. d);

f) zvyšování obchodní hodnoty a 
jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti 
produktů a vývoje produktů s chráněným 
označením původu a chráněným 
zeměpisným označením nebo produktů, na 
něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; 
tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);

f) zvyšování obchodní hodnoty a 
jakosti produktů, včetně zlepšování jakosti 
produktů a vývoje produktů s chráněným 
označením původu a chráněným 
zeměpisným označením nebo produktů, na 
něž se vztahují vnitrostátní režimy jakosti; 
tyto cíle se vztahují ke specifickému cíli 
stanovenému v čl. 6 odst. 1 písm. b);

g) propagace produktů jednoho nebo 
více odvětví uvedených v čl. 40 písm. f) a 
jejich uvádění na trh; tyto cíle se vztahují 
ke specifickým cílům stanoveným v čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c);
h) prevence krizí a řízení rizik se 
zaměřením na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích v jednom nebo více 
odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f); tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).

h) prevence krizí a řízení rizik se 
zaměřením na předcházení krizím a jejich 
řešení na trzích v jednom nebo více 
odvětvích uvedených v čl. 39 písm. f); tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c).

Pozměňovací návrh124

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 Článek 60

Typy intervencí Typy intervencí

1. Pokud jde o cíle podle čl. 59 písm. 
a) až g), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

1. Pokud jde o cíle podle čl. 59 
písm. a) až g), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí dva nebo 
více těchto typů intervencí:

a) investice do hmotných 
a nehmotných aktiv; výzkum a 
experimentální výroba, jakož i jiná 
opatření včetně opatření týkajících se:

a) investice do hmotných 
a nehmotných aktiv; výzkum a 
experimentální výroba, jakož i jiná 
opatření včetně opatření týkajících se:

i) ochrany půdy, včetně zvětšování 
zásoby uhlíku v půdě;

i) ochrany půdy a obnovy úrodnosti a 
složení půdy, zvětšování zásoby uhlíku 
v půdě a snižování znečišťujících látek v 
hnojivech;
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ii) lepšího využívání vody a 
hospodaření s vodou, včetně šetření vodou 
a odvodňování;

ii) lepšího využívání vody a 
hospodaření s vodou, včetně šetření vodou 
a odvodňování;

iii) prevence vzniku škod způsobených 
nepříznivými klimatickými jevy a podpory 
využívání odrůd a postupů hospodaření 
přizpůsobených měnícím se klimatickým 
podmínkám;

iii) prevence vzniku škod způsobených 
nepříznivými klimatickými jevy a podpory 
využívání odrůd a postupů hospodaření 
přizpůsobených měnícím se klimatickým 
podmínkám;

iv) zvyšování úspory energie a 
energetické účinnosti;

iv) zvyšování úspory energie a 
energetické účinnosti;

v) ekologických obalů; v) snižování množství odpadu 
prostřednictvím nižší míry využívání obalů 
a prostřednictvím ekologických obalů;

vi) zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat;

vi) zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, včetně udržitelného 
řízení a prevence tropických a 
zoonotických chorob;

vii) snižování produkce odpadů a 
lepšího využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi;

vii) snižování produkce emisí a odpadů 
a lepšího využívání vedlejších produktů a 
odpadů a nakládání s nimi;

viii) zlepšování odolnosti vůči škůdcům; viii) zlepšování odolnosti plodin vůči 
škůdcům podporou integrované ochrany 
před škůdci včetně vhodných postupů 
hospodaření a produkce;

ix) snižování rizik a dopadů používání 
pesticidů;

ix) výrazné snížení používání 
pesticidů:
ixa) zlepšení odolnosti zvířat vůči 
nákazám a snížení používání antibiotik;

xi) vytváření a zachovávání stanovišť 
příznivých pro biologickou rozmanitost;

xi) vytváření a zachovávání stanovišť 
příznivých pro biologickou rozmanitost;

b) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména pokud jde 
o přizpůsobování se změně klimatu a její 
zmírňování;

b) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména pokud jde o kvalitu 
produkce, biologickou rozmanitost, životní 
prostředí a zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně; a boj proti 
škůdcům a nákazám zvířat;

c) odborná příprava včetně odborného 
vedení a výměny osvědčených postupů;

c) odborná příprava včetně odborného 
vedení a výměny osvědčených postupů, 
zejména v oblasti ekologického 
zemědělství, kurzy permakulturního 
designu a postupy zvyšování uhlíku;

d) ekologická produkce; d) ekologická produkce;

e) opatření ke zvýšení udržitelnosti a e) opatření ke zvýšení udržitelnosti a 
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účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 
40 písm. f);

účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených v čl. 
40 písm. f);

f) propagace, komunikace a 
marketing včetně opatření a činností 
zaměřených zejména na zvyšování 
povědomí spotřebitelů o režimech jakosti 
EU a důležitosti zdravého stravování a na 
diverzifikaci trhů;
g) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

g) provádění unijních a vnitrostátních 
režimů jakosti;

h) zavádění systémů sledování a 
certifikace, zejména sledování jakosti 
produktů prodávaných koncovým 
spotřebitelům.

h) zavádění systémů sledování a 
certifikace, zejména sledování jakosti 
produktů prodávaných koncovým 
spotřebitelům.

2. Pokud jde o cíl podle čl. 59 písm. 
h), členské státy se ve svém strategickém 
plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto 
typů intervencí:

2. Pokud jde o cíl podle čl. 59 písm. 
h), členské státy se ve svém strategickém 
plánu SZP zvolí jeden nebo více těchto 
typů intervencí:

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů organizacemi producentů uznanými 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013;

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů organizacemi producentů uznanými 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh;

b) investice do hmotných a 
nehmotných aktiv zajišťující účinnější 
řízení objemů uváděných na trh;

c) společné skladování produktů 
vyrobených organizací producentů nebo 
členy organizace producentů;

c) společné skladování produktů 
vyrobených organizací producentů nebo 
členy organizace producentů;

d) opětovná výsadba sadů, je-li 
nezbytná s ohledem na povinné vyklučení 
ze zdravotních nebo fytosanitárních 
důvodů na pokyn příslušného orgánu 
členského státu nebo za účelem 
přizpůsobování se změně klimatu;

d) opětovná výsadba sadů nebo 
olivových hájů, je-li nezbytná s ohledem 
na povinné vyklučení ze zdravotních nebo 
fytosanitárních důvodů na pokyn 
příslušného orgánu členského státu nebo za 
účelem přizpůsobování se změně klimatu;

e) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;

e) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;

f) zelená sklizeň spočívající v úplném 
sklizení nezralých neobchodovatelných 
produktů na určité ploše, které nebyly před 
zelenou sklizní poškozeny, ať již v 
důsledku klimatických podmínek, napadení 
chorobou nebo z jiných důvodů;

f) zelená sklizeň spočívající v úplném 
sklizení nezralých neobchodovatelných 
produktů na určité ploše, které nebyly před 
zelenou sklizní poškozeny, ať již v 
důsledku klimatických podmínek, napadení 
chorobou nebo z jiných důvodů;

g) nesklízení spočívající v ukončení g) nesklízení spočívající v ukončení 
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stávajícího produkčního cyklu na dotčené 
ploše, na které je daný produkt řádně 
vyvinut a je řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti, s výjimkou zničení produktů v 
důsledku klimatického jevu nebo napadení 
chorobou;

stávajícího produkčního cyklu na dotčené 
ploše, na které je daný produkt řádně 
vyvinut a je řádné a uspokojivé obchodní 
jakosti, s výjimkou zničení produktů v 
důsledku klimatického jevu nebo napadení 
chorobou;

h) pojištění sklizně a produkce, které 
přispívá k zabezpečení příjmů producentů 
v případě ztrát v důsledku přírodních 
katastrof, nepříznivých klimatických jevů a 
napadení chorobami nebo škůdci a 
současně zajišťuje, že příjemci přijmou 
nezbytná opatření k předcházení rizikům.

h) pojištění sklizně a produkce, které 
přispívá k zabezpečení příjmů producentů 
v případě ztrát v důsledku přírodních 
katastrof, nepříznivých klimatických jevů a 
napadení chorobami nebo škůdci a 
současně zajišťuje, že všichni příjemci 
přijmou nezbytná opatření k předcházení 
rizikům; žádné pojištění nebude 
poskytnuto, pokud výrobci aktivně 
nepodniknou opatření k minimalizaci 
svých rizik.

3. Členské státy si ve strategickém 
plánu SZP zvolí odvětví, ve kterých 
provádějí typy intervencí stanovené v 
tomto článku. Pro každé odvětví si zvolí 
jeden nebo více cílů z cílů stanovených v 
článku 59 a typy intervencí stanovené v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Pro každý 
typ intervence definují členské státy 
intervence. Členské státy svůj výběr 
odvětví, cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí odůvodní.

3. Členské státy si ve strategickém 
plánu SZP zvolí odvětví, ve kterých 
provádějí typy intervencí stanovené v 
tomto článku. Pro každé odvětví si zvolí 
jeden nebo více cílů z cílů stanovených v 
článku 59 a typy intervencí stanovené v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Pro každý 
typ intervence definují členské státy 
intervence. Členské státy svůj výběr 
odvětví, cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí odůvodní.

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Článek 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 64 Článek 64

Typy intervencí pro rozvoj venkova Typy intervencí pro rozvoj venkova

Typy intervencí podle této kapitoly jsou 
tyto:

Typy intervencí podle této kapitoly jsou 
tyto:

a) závazky v oblasti životního 
prostředí a klimatu a další závazky 
hospodaření;

a) závazky v oblasti životního 
prostředí a klimatu a další závazky 
hospodaření příznivé pro životní prostředí;

b) přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti;

b) přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti;
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c) znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z určitých závazných 
požadavků;

c) znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z určitých závazných 
požadavků;

d) investice; d) investice;

e) založení činnosti mladého 
zemědělce a venkovských podnikatelských 
startupů;

e) založení činnosti mladého 
zemědělce a venkovských podnikatelských 
startupů a rozvoj udržitelného podnikání;

f) nástroje řízení rizik; f) nástroje řízení rizik;

g) spolupráce; g) spolupráce;

h) výměna znalostí a informaci. h) výměna znalostí a informaci.

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65 Článek 65

Závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a další závazky hospodaření

Závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a další závazky hospodaření 

příznivé pro životní prostředí
1. Členské státy mohou přidělit platby 
za závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a další závazky hospodaření za 
podmínek stanovených v tomto článku a na 
základě dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

1. Členské státy mohou přidělit platby 
za závazky v oblasti životního prostředí a 
klimatu a další závazky hospodaření 
příznivé pro životní prostředí za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

2. Členské státy do svých 
strategických plánů SZP zahrnou 
agroenvironmentálně-klimatické závazky.

2. Členské státy do svých 
strategických plánů SZP zahrnou 
agroenvironmentálně-klimatické závazky 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f). V 
souladu s čl. 86 odst. 2 druhým 
pododstavcem se na tyto závazky vyčlení 
alespoň 40% prostředků z EZFRV.

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence poskytovat podporu na 
celém svém území.

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence poskytovat podporu na 
celém svém území.

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům a dalším 
příjemcům, kteří dobrovolně převezmou 
závazky hospodaření považované za přínos 

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům nebo skupinám 
zemědělců a dalším příjemcům, kteří 
dobrovolně převezmou cílené závazky 
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k dosažení specifických cílů stanovených v 
čl. 6 odst. 1.

považované za přínos k dosažení 
specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 
1 písm. d), e), a f) nebo zlepšující životní 
podmínky zvířat. 

5. V rámci tohoto typu intervencí 
členské státy poskytují platby kryjící pouze 
závazky, které:

5. V rámci tohoto typu intervencí pro 
zemědělské oblasti členské státy poskytují 
platby kryjící pouze závazky, které 
nevedou ke dvojímu financování závazků, 
u nichž jsou platby poskytovány podle 
tohoto nařízení, a které:

a) jdou nad rámec povinných 
požadavků na hospodaření a norem pro 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
stanovených v oddílu 2 kapitoly I této 
hlavy;

a) jdou nad rámec povinných 
požadavků na hospodaření a norem pro 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
stanovených v oddílu 2 kapitoly I této 
hlavy;

b) jdou nad rámec minimálních 
požadavků na používání hnojiv a produktů 
na ochranu rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, jakož i dalších povinných 
požadavků stanovených vnitrostátními a 
unijními právními předpisy;

b) jdou nad rámec minimálních 
požadavků na používání hnojiv a produktů 
na ochranu rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, jakož i dalších povinných 
požadavků stanovených vnitrostátními a 
unijními právními předpisy;

c) jdou nad rámec podmínek 
stanovených pro údržbu zemědělské 
plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);

c) jdou nad rámec podmínek 
stanovených pro údržbu zemědělské 
plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a);

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 28.

d) se liší od závazků, na které jsou 
poskytovány platby podle článku 28, nebo 
je doplňují.

6. Členské státy nahradí příjemcům 
náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku 
plnění závazků. V případě potřeby mohou 
krýt také transakční náklady. V řádně 
odůvodněných případech mohou členské 
státy přidělit paušální nebo jednorázovou 
platbu za jednotku. Platby budou 
přidělovány jednou ročně.

6. Členské státy nahradí příjemcům 
náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku 
plnění závazků. Členské státy mohou 
zvýšit kompenzace o dodatečnou prémii 
na poskytování veřejných statků jako 
pobídky na základě nediskriminačních 
kritérií a ukazatelů zavedených podle 
tohoto nařízení s cílem poskytnout 
účinnou pobídku k účasti. V případě 
potřeby mohou krýt také transakční 
náklady. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy přidělit paušální nebo 
jednorázovou platbu za jednotku. Platby 
budou přidělovány jednou ročně.

7. Členské státy mohou propagovat a 
podporovat kolektivní systémy a systémy 
plateb podle dosažených výsledků, aby 
zemědělce motivovaly k výraznému 
zlepšování kvality životního prostředí, a to 

7. Členské státy mohou propagovat a 
podporovat kolektivní systémy a systémy 
plateb podle dosažených výsledků, aby 
zemědělce nebo skupiny zemědělců 
motivovaly k výraznému zlepšování 
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ve větší míře a měřitelným způsobem. kvality životního prostředí, a to ve větší 
míře a měřitelným způsobem.

8. Závazky se přijímají na období pěti 
až sedmi let. Je-li to však nezbytné k 
dosažení či zachování určitých 
požadovaných přínosů pro životní 
prostředí, mohou členské státy ve svých 
strategických plánech SZP u určitých 
druhů závazků stanovit období delší, 
včetně toho, že povolí, aby byly po 
uplynutí počátečního období o jeden rok 
prodlouženy. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech, a u nových 
závazků bezprostředně následujících po 
závazcích splněných během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých 
strategických plánech SZP stanovit období 
kratší.

8. Závazky se přijímají na období pěti 
až sedmi let. Je-li to však nezbytné k 
dosažení či zachování určitých 
požadovaných přínosů pro životní 
prostředí, mohou členské státy ve svých 
strategických plánech SZP u určitých 
druhů závazků stanovit období delší, 
včetně toho, že povolí, aby byly po 
uplynutí počátečního období o jeden rok 
prodlouženy. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech, a u nových 
závazků bezprostředně následujících po 
závazcích splněných během počátečního 
období, mohou členské státy ve svých 
strategických plánech SZP stanovit období 
kratší.

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
závazky přechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007 a 
na služby v oblasti lesního životního 
prostředí a klimatu, stanoví členské státy 
platby na hektar.

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
závazky přechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007, 
stanoví členské státy platby na hektar nebo 
zemědělský podnik.

9a. Pokud jde o podpory pro 
ekologické zemědělství podle tohoto 
článku, platby se poskytují pouze 
skutečným zemědělcům, jak je definuje čl. 
4 odst. 1 písm. d).

10. Členské státy zajistí, aby osoby 
provádějící operace v rámci tohoto typu 
intervence měly přístup ke znalostem a 
informacím požadovaným k realizaci 
takových operací.

10. Členské státy zajistí, aby osoby 
provádějící operace v rámci tohoto typu 
intervence měly přístup ke znalostem a 
informacím požadovaným k realizaci 
takových operací.

11. Členské státy zajistí, aby intervence 
v rámci tohoto článku byly v souladu s 
intervencemi poskytovanými podle článku 
28.

11. Členské státy zajistí, aby intervence 
v rámci tohoto článku byly v souladu s 
intervencemi poskytovanými podle článku 
28.

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
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Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 66 vypouští se
Přírodní omezení nebo jiná omezení 

specifická pro určité oblasti
1. Členské státy mohou přidělit 
platby na přírodní omezení nebo jiná 
omezení specifická pro určité oblasti za 
podmínek stanovených v tomto článku a 
na základě dalších údajů uvedených v 
jejich strategickém plánu SZP, aby 
přispěly k dosažení specifických cílů 
stanovených v čl. 6 odst. 1.
2. Tyto platby budou přiděleny 
skutečným zemědělcům na plochy 
vymezené podle článku 32 nařízení (EU) 
č. 1305/2013.
3. Členské státy mohou v rámci 
tohoto typu intervence přidělit platby 
pouze za účelem kompenzace příjemců za 
zcela či částečně dodatečně vzniklé 
náklady a příjmy ušlé v důsledku 
přírodních omezení nebo jiných omezení 
specifických pro danou oblast.
4. Dodatečně vzniklé náklady a ušlé 
příjmy uvedené v odstavci 3 se vypočítají 
jako důsledek přírodních omezení nebo 
jiných omezení specifických pro danou 
oblast na základě srovnání s oblastmi, 
jichž se přírodní omezení nebo jiná 
omezení specifická pro určité oblasti 
netýkají.
5. Platby se přidělují jednou ročně na 
hektar plochy.

Odůvodnění

Přesun do pilíře I (článek 28a).

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Článek 67
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67 Článek 67

Znevýhodnění specifická pro určité oblasti 
vyplývající z určitých závazných 

požadavků

Znevýhodnění specifická pro určité oblasti 
vyplývající z určitých závazných 

požadavků

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z provádění směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 
2000/60/ES za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP, aby přispěly k dosažení specifických 
cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.

1. Členské státy mohou přidělit platby 
na znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z provádění směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES nebo směrnice 
2000/60/ES za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP, aby přispěly k dosažení specifických 
cílů stanovených v čl. 6 odst. 1.

2. Tyto platby lze přidělit 
zemědělcům, držitelům lesů a jiným 
správcům půdy na plochy, jichž se týkají 
znevýhodnění uvedená v odstavci 1.

2. Tyto platby lze přidělit 
zemědělcům, skupinám zemědělců, 
držitelům lesů a skupinám držitelů lesů. V 
řádně odůvodněných případech mohou 
být rovněž přiděleny jiným správcům půdy 
na plochy, jichž se týkají znevýhodnění 
uvedená v odstavci 1.

3. Mezi znevýhodněné oblasti mohou 
členské státy při jejich definování zahrnout 
následující oblasti:

3. Mezi znevýhodněné oblasti mohou 
členské státy při jejich definování zahrnout 
následující oblasti:

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci 
sítě Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES;

a) zemědělské a lesní oblasti v rámci 
sítě Natura 2000 vymezené podle směrnic 
92/43/EHS a 2009/147/ES;

b) jiné vymezené chráněné přírodní 
oblasti s environmentálními omezeními 
platnými pro zemědělské činnosti nebo 
lesy, která přispívají k provádění článku 10 
směrnice 92/43/EHS, pokud tyto oblasti v 
rámci jednoho strategického plánu SZP 
nepřekročí 5 % oblastí sítě Natura 2000, na 
které se vztahuje jeho územní působnost;

b) jiné vymezené chráněné přírodní 
oblasti s environmentálními omezeními 
platnými pro zemědělské činnosti nebo 
lesy, která přispívají k provádění článku 10 
směrnice 92/43/EHS, pokud tyto oblasti v 
rámci jednoho strategického plánu SZP 
nepřekročí 5 % oblastí sítě Natura 2000, na 
které se vztahuje jeho územní působnost;

c) zemědělské plochy zahrnuté v 
plánech povodí podle směrnice 
2000/60/ES.

c) zemědělské plochy zahrnuté v 
plánech povodí podle směrnice 
2000/60/ES.

ca) oblasti s vysokou přírodní 
hodnotou, které nepatří mezi oblasti 
uvedené v písmenech a), b) a c).

4. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 

4. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 



AD\1181813CS.docx 111/187 PE630.523v04-00

CS

účelem kompenzace příjemců za zcela či 
částečně dodatečně vzniklé náklady a 
příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění 
specifických pro danou oblast.

účelem kompenzace příjemců za zcela či 
částečně dodatečně vzniklé náklady a 
příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění 
specifických pro danou oblast.

5. Dodatečné náklady a ušlé příjmy 
uvedené v odstavci 4 se vypočtou:

5. Dodatečné náklady a ušlé příjmy 
uvedené v odstavci 4 se vypočtou:

a) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnic 92/43/EHS a 
2009/147/ES v souvislosti s nevýhodami 
vyplývajícími z požadavků, které 
překračují normy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 
zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení;

a) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnic 92/43/EHS a 
2009/147/ES v souvislosti s nevýhodami 
vyplývajícími z požadavků, které 
překračují normy dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 
zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení;

b) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v 
souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z 
požadavků, které překračují příslušné 
povinné požadavky na hospodaření, kromě 
PPH 2 uvedených v příloze III, a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 
zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení.

b) ve vztahu k omezením 
vyplývajícím ze směrnice 2000/60/ES v 
souvislosti s nevýhodami vyplývajícími z 
požadavků, které překračují příslušné 
povinné požadavky na hospodaření, kromě 
PPH 1 uvedených v příloze III, a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené dle 
oddílu 2 kapitoly 1 této hlavy tohoto 
nařízení, jakož i podmínky údržby 
zemědělské plochy v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) tohoto nařízení.

6. Platby se přidělují jednou ročně na 
hektar plochy.

6. Platby se přidělují jednou ročně na 
hektar plochy.

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Článek 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68 Článek 68

Investice Investice

1. Členské státy mohou poskytnout 
podporu nástrojů na investice za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

1. Členské státy mohou poskytnout 
podporu nástrojů na investice za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.
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2. Členské státy mohou poskytnout 
podporu v rámci tohoto typu intervence 
pouze na hmotné nebo nehmotné investice, 
které přispívají k plnění specifických cílů 
uvedených v článku 6. Podpora lesnictví se 
odvíjí od lesního hospodářského plánu 
nebo rovnocenného nástroje.

2. Členské státy mohou poskytnout 
podporu v rámci tohoto typu intervence 
pouze na hmotné nebo nehmotné investice, 
které přispívají k plnění specifických cílů 
uvedených v článku 6 a které nemají 
prokazatelně škodlivý vliv na životní 
prostředí. Podpora lesnictví se odvíjí od 
lesního hospodářského plánu nebo 
rovnocenného nástroje.

3. Členské státy stanoví seznam 
nezpůsobilých investic a kategorií nákladů 
zahrnující přinejmenším:

3. Členské státy stanoví seznam 
nezpůsobilých investic a kategorií nákladů 
zahrnující přinejmenším:

a) nákup zemědělských produkčních 
práv;

a) nákup zemědělských produkčních 
práv;

b) nákup platebních nároků; b) nákup platebních nároků; 

c) nákup pozemků s výjimkou nákupu 
pozemků za účelem zachování životního 
prostředí nebo nákupu pozemků mladými 
zemědělci za využití finančních nástrojů;

c) nákup pozemků s výjimkou nákupu 
pozemků za účelem zachování životního 
prostředí nebo nákupu pozemků mladými 
zemědělci za využití finančních nástrojů;

d) nákup zvířat, jednoletých rostlin a 
jejich výsadba za jiným účelem, než je 
obnovení zemědělského nebo lesnického 
potenciálu po přírodní katastrofě a 
katastrofické události;

d) nákup zvířat, jednoletých rostlin a 
jejich výsadba za jiným účelem, než je 
obnovení zemědělského nebo lesnického 
potenciálu po přírodní katastrofě a 
katastrofické události, a za účelem 
ochrany stád před predátory a zvířat 
využívaných namísto strojů v obtížném 
terénu v zájmu ochrany krajiny;

e) úrokové sazby z dlužných částek, 
kromě grantů udělených v podobě subvencí 
úrokových sazeb nebo subvencí poplatků 
za záruky;

e) úrokové sazby z dlužných částek, 
kromě grantů udělených v podobě subvencí 
úrokových sazeb nebo subvencí poplatků 
za záruky;

f) investice do zavlažování, které 
nejsou v souladu s dosažením dobrého 
stavu vodních útvarů podle čl. 4 odst. 1 
směrnice 2000/60/ES, včetně rozšíření 
zavlažování, které má vliv na vodní útvary, 
jejichž stav byl v relevantním plánu povodí 
definován jako méně než dobrý;

f) investice do zavlažování, které 
nemají za následek čisté snížení zásob 
vody používané k zavlažování v dané 
oblasti zachycování a které nejsou 
v souladu s dosažením dobrého stavu 
vodních útvarů podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES, včetně rozšíření zavlažování, 
které má vliv na vodní útvary, jejichž stav 
byl v relevantním plánu povodí definován 
jako méně než dobrý;

g) investice do rozsáhlé infrastruktury, 
která není součástí strategie místního 
rozvoje; 

g) investice do rozsáhlé infrastruktury, 
která není součástí strategie místního 
rozvoje; 

h) investice do zalesňování, které h) investice do zalesňování a obnovy 
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nejsou v souladu s cíli v oblasti životního 
prostředí a klimatu v rámci principů 
udržitelného obhospodařování lesů 
stanovených v celoevropských pokynech 
pro zalesňování a obnovu lesů.

lesa, které nejsou v souladu s cíli v oblasti 
životního prostředí a klimatu v rámci 
principů udržitelného obhospodařování 
lesů stanovených v celoevropských 
pokynech pro zalesňování a obnovu lesů;
ha) investice do koncentrovaného 
krmení zvířat a do infrastruktury 
nevyhovující doporučením ohledně 
dobrých životních podmínek zvířat a 
zásadám uvedeným ve směrnici Rady 
98/58/ES;
hb) investice do bioenergetických 
produktů, které nesplňují kritéria 
udržitelnosti stanovená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/20011a.

Písmena a), b), d) a g) prvního pododstavce 
neplatí, pokud je podpora poskytována 
prostřednictvím finančních nástrojů.

Písmena a), b) a g) prvního pododstavce 
neplatí, pokud je podpora poskytována 
prostřednictvím finančních nástrojů.

4. Členské státy omezí podporu na 
maximální sazbu 75 % způsobilých 
nákladů.

4. Členské státy omezí podporu na 
maximální sazbu 75 % způsobilých 
nákladů.

Maximální míru podpory je možné zvýšit u 
následujících investic:

Maximální míru podpory je možné zvýšit u 
následujících investic:

a) zalesňování a neproduktivní 
investice spojené se specifickými cíli v 
oblasti životního prostředí a klimatu dle čl. 
6 odst. 1 písm. d), e) a f);

a) zalesňování, regenerace 
agrolesnických systémů a neproduktivní 
investice spojené se specifickými cíli 
v oblasti životního prostředí a klimatu dle 
čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);

b) investice do základních služeb ve 
venkovských oblastech;

b) investice do základních služeb ve 
venkovských oblastech;

c) investice do obnovy zemědělského 
nebo lesního potenciálu po přírodní 
katastrofě nebo katastrofické události a 
investice do vhodných preventivních 
opatření v lesích a venkovském prostředí.

c) investice do obnovy zemědělského 
nebo lesního potenciálu po požáru nebo 
jiné přírodní katastrofě nebo katastrofické 
události a investice do vhodných 
preventivních opatření v lesích a 
venkovském prostředí.

__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. 
prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných 
zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).



PE630.523v04-00 114/187 AD\1181813CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 69 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Založení činnosti mladého zemědělce a 
venkovského podnikatelského startupu

Založení činnosti mladého zemědělce, 
venkovského podnikatelského startupu a 
rozvoj udržitelného podnikání

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly 
intervence uvedené v tomto článku 
přidělovány způsobem, který přispívá 
k dosažení rovných podmínek pro muže a 
ženy ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70

Nástroje řízení rizik Nástroje řízení rizik

1. Členské státy udělí podporu na 
nástroje řízení rizik za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

1. Členské státy udělí podporu na 
nástroje řízení rizik za podmínek 
stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

2. Členské státy udělí podporu v rámci 
tohoto typu intervence za účelem podpory 
nástrojů řízení rizik, které pomáhají 
skutečným zemědělcům s řízením rizik 
spojených s produkcí a příjmy v rámci 
jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo 
jejich kontrolu, a které přispívají k 
dosažení specifických cílů uvedených v 

2. Členské státy udělí podporu v rámci 
tohoto typu intervence za účelem podpory 
nástrojů řízení rizik, které pomáhají 
skutečným zemědělcům s řízením rizik 
spojených s produkcí a příjmy v rámci 
jejich zemědělské činnosti, jež jsou mimo 
jejich kontrolu, a které přispívají k 
dosažení specifických cílů uvedených v 
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článku 6. článku 6.

3. Členské státy mohou udělit 
zejména tuto podporu:

3. Členské státy mohou udělit 
zejména tuto podporu:

a) finanční příspěvky na pojistné; a) finanční příspěvky na pojistné;

b) finanční příspěvky vzájemným 
fondům včetně administrativních nákladů 
na jejich založení.

b) finanční příspěvky vzájemným 
fondům včetně administrativních nákladů 
na jejich založení.

4. Členské státy stanoví následující 
podmínky způsobilosti:

4. Členské státy stanoví následující 
podmínky způsobilosti:

a) typy a krytí způsobilého systému 
pojištění a vzájemných fondů;

a) typy a krytí způsobilého systému 
pojištění a vzájemných fondů;

b) metodika výpočtu ztrát a faktory 
aktivující kompenzaci;

b) metodika výpočtu ztrát a faktory 
aktivující kompenzaci;

c) pravidla zakládání a správy 
vzájemných fondů.

c) pravidla zakládání a správy 
vzájemných fondů.

5. Členské státy zajistí, aby se 
podpora udělovala pouze na krytí ztrát 
alespoň 20 % průměrné roční produkce 
nebo příjmu zemědělce v předchozích třech 
letech nebo průměru za tříleté období na 
základě předcházejícího pětiletého období, 
přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší 
hodnota.

5. Členské státy zajistí, aby se 
podpora udělovala pouze na krytí ztrát 
alespoň 20 % průměrné roční produkce 
nebo příjmu zemědělce v předchozích třech 
letech nebo průměru za tříleté období na 
základě předcházejícího pětiletého období, 
přičemž se vyloučí nejvyšší a nejnižší 
hodnota.

6. Členské státy omezí podporu na 
maximální sazbu 70 % způsobilých 
nákladů.

6. Členské státy omezí podporu na 
maximální sazbu 70 % způsobilých 
nákladů.

7. Členské státy zajistí, aby se 
zabránilo nadměrné kompenzaci v 
důsledku kombinace intervencí podle 
tohoto článku s dalšími veřejnými nebo 
soukromými systémy řízení rizik.

7. Členské státy zajistí, aby se 
zabránilo nadměrné kompenzaci v 
důsledku kombinace intervencí podle 
tohoto článku s dalšími veřejnými nebo 
soukromými systémy řízení rizik.

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71 Článek 71

Spolupráce Spolupráce

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na spolupráci za podmínek 

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na spolupráci za podmínek 
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stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, a to za účelem 
přípravy a realizace projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114 a v rámci 
iniciativy LEADER, označované jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních], a za účelem propagace 
systémů jakosti, organizací producentů 
nebo seskupení producentů či jiných forem 
spolupráce.

stanovených v tomto článku a na základě 
dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP, a to za účelem 
přípravy a realizace projektů operační 
skupiny evropského inovačního partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti podle článku 114 a v rámci 
iniciativy LEADER, označované jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních], a za účelem propagace 
systémů jakosti, organizací producentů 
nebo seskupení producentů či jiných forem 
spolupráce.

2. Členské státy mohou udělit 
podporu v rámci tohoto typu intervence 
pouze na takové formy spolupráce, které 
zahrnují alespoň dva subjekty a přispívají k 
plnění specifických cílů uvedených v 
článku 6.

2. Členské státy mohou udělit 
podporu v rámci tohoto typu intervence 
pouze na takové formy spolupráce, které 
zahrnují alespoň dva subjekty a přispívají k 
plnění specifických cílů uvedených v 
článku 6.

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence pokrýt náklady související 
se všemi aspekty spolupráce. 

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence pokrýt náklady související 
se všemi aspekty spolupráce. 

4. Členské státy mohou udělit 
podporu jako úhrnnou částku pokrývající 
náklady na spolupráci a náklady na 
realizované projekty a operace nebo mohou 
pokrýt pouze náklady na spolupráci a 
použít fondy z ostatních typů intervencí 
nebo vnitrostátních či unijních nástrojů 
podpory na realizaci projektů. 

4. Členské státy mohou udělit 
podporu jako úhrnnou částku pokrývající 
náklady na spolupráci a náklady na 
realizované projekty a operace nebo mohou 
pokrýt pouze náklady na spolupráci a 
použít fondy z ostatních typů intervencí 
nebo vnitrostátních či unijních nástrojů 
podpory na realizaci projektů. 

5. V případech, kdy je podpora 
vyplacena jako úhrnná částka, členské státy 
zajistí, aby byla dodržována unijní pravidla 
a požadavky vztahující se na podobné akce 
v rámci jiných typů intervencí. Tento 
odstavec se netýká iniciativy LEADER 
označované jako komunitně vedený místní 
rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení 
o společných ustanoveních].

5. V případech, kdy je podpora 
vyplacena jako úhrnná částka, členské státy 
zajistí, aby byla dodržována unijní pravidla 
a požadavky vztahující se na podobné akce 
v rámci jiných typů intervencí. Tento 
odstavec se netýká iniciativy LEADER 
označované jako komunitně vedený místní 
rozvoj v článku 25 nařízení (EU) [nařízení 
o společných ustanoveních].

6. Členské státy prostřednictvím 
tohoto typu intervencí nepodporují 
spolupráci výhradně výzkumných orgánů.

6. Členské státy prostřednictvím 
tohoto typu intervencí nepodporují 
spolupráci výhradně výzkumných orgánů.

7. V případě spolupráce v kontextu 
předávání zemědělských podniků z 
generace na generaci mohou členské státy 

7. V případě spolupráce v kontextu 
předávání zemědělských podniků 
z generace na generaci a také s cílem 
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udělit podporu pouze zemědělcům, kteří 
dle vnitrostátní legislativy dosáhli 
důchodového věku.

povzbudit generační obměnu na úrovni 
zemědělského podniku mohou členské 
státy udělit podporu pouze zemědělcům, 
kteří dle vnitrostátní legislativy dosáhli 
důchodového věku.

8. Členské státy omezí podporu na 
maximální délku sedmi let, s výjimkou 
společných akcí v oblasti ochrany 
životního prostředí a klimatu v řádně 
odůvodněných případech s cílem 
dosáhnout specifických cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu stanovených 
v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f).

8. Členské státy omezí podporu na 
maximální délku sedmi let, s výjimkou 
společných akcí v oblasti ochrany 
životního prostředí a klimatu v řádně 
odůvodněných případech s cílem 
dosáhnout specifických cílů v oblasti 
životního prostředí a klimatu stanovených 
v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f). Členské 
státy nepodporují intervence, z nichž by 
mohly vyplynout negativní vlivy na životní 
prostředí.
8a. Iniciativa LEADER označovaná 
jako komunitně vedený místní rozvoj 
podle odstavce 1 stanovuje aktivní a 
primární zapojení ze strany zemědělských 
nebo lesnických podniků.

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na výměnu znalostí a informací v 
oblasti zemědělství, lesnictví a podnikání 
na venkově za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu 
SZP.

1. Členské státy mohou udělit 
podporu na výměnu znalostí a informací 
v oblasti zemědělství, agrolesnictví, 
lesnictví a podnikání na venkově za 
podmínek stanovených v tomto článku a na 
základě dalších údajů uvedených v jejich 
strategickém plánu SZP.

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výběru operací řídicí orgány zajistí 
posouzení odolnosti plánovaných 
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intervencí z hlediska klimatu, životního 
prostředí a biologické rozmanitosti. 

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 Článek 86

Minimální a maximální finanční příděly Minimální a maximální finanční příděly

1. Nejméně 5 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER označovanou jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních].

1. Nejméně 5 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX je vyhrazeno pro 
iniciativu LEADER označovanou jako 
komunitně vedený místní rozvoj v článku 
25 nařízení (EU) [nařízení o společných 
ustanoveních].

2. Nejméně 30 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX je vyhrazeno na 
intervence zaměřené na plnění 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 
1 písm. d), e) a f) tohoto nařízení, s 
výjimkou intervencí na základě článku 66.

2. Nejméně 40 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX je vyhrazeno na 
intervence zaměřené na plnění 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu uvedených v čl. 6 odst. 
1 písm. d), e) a f) tohoto nařízení, 
s výjimkou intervencí na základě článku 
66. Nejméně 30 % z celkového příspěvku 
z EZZF na strategický plán SZP uvedený 
v příloze IV je vyhrazeno na režimy pro 
klima a životní prostředí podle článku 28.
Každý členský stát stanoví minimální 
částku vyhrazenou na příspěvky na 
konkrétní cíle uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
f). Je nutné ji vypočítat na základě 
analýzy SWOT a stanovení potřeb 
souvisejících s prioritními druhy a 
přirozenými stanovišti jako součást 
prioritního akčního rámce v souladu se 
směrnicí 92/43/EHS a směrnicí 
2009/147/ES. Tato částka bude využita na 
opatření popsaná v článcích 65 a 67 a čl. 
68 odst. 4 písm. a) tohoto nařízení a bude 
v jejím rámci udělena podpora na 
strategické projekty na ochranu přírody 
definované v [nařízení LIFE] v souladu 
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s odstavcem 7 tohoto článku.
První pododstavec se nevztahuje na 
nejvzdálenější regiony.

První pododstavec se nevztahuje na 
nejvzdálenější regiony.

3. Maximálně 4 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX lze použít k 
financování akcí technické pomoci z 
podnětu členských států podle článku 112.

3. Maximálně 4 % z celkového 
příspěvku z EZFRV na strategický plán 
SZP podle přílohy IX lze použít k 
financování akcí technické pomoci z 
podnětu členských států podle článku 112.

Příspěvek z EZFRV lze zvýšit na 6 % v 
případě strategických plánů SZP, u nichž 
celková částka podpory Unie na rozvoj 
venkova činí až 90 milionů EUR. 

Příspěvek z EZFRV lze zvýšit na 6 % v 
případě strategických plánů SZP, u nichž 
celková částka podpory Unie na rozvoj 
venkova činí až 90 milionů EUR. 

Technická pomoc se proplácí formou 
financování paušální sazbou na základě čl. 
125 odst. 1 písm. e) nařízení (EU/Euratom) 
…/…[nové finanční nařízení] v rámci 
průběžných plateb podle článku 30 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení]. Tato paušální 
sazba představuje procentní podíl 
stanovený ve strategickém plánu SZP pro 
technickou pomoc z celkových vykázaných 
výdajů.

Technická pomoc se proplácí formou 
financování paušální sazbou na základě čl. 
125 odst. 1 písm. e) nařízení (EU/Euratom) 
…/…[nové finanční nařízení] v rámci 
průběžných plateb podle článku 30 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení]. Tato paušální 
sazba představuje procentní podíl 
stanovený ve strategickém plánu SZP pro 
technickou pomoc z celkových vykázaných 
výdajů.

4. Pro každý členský stát je minimální 
částka stanovená v příloze X vyhrazena na 
příspěvek na specifický cíl „získávat mladé 
zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech“ podle čl. 6 
odst. 1 písm. g). Na základě analýzy 
situace z hlediska silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („analýza 
SWOT“) a identifikace potřeb, které je 
třeba řešit, bude tato částka použita na 
následující typy intervencí: 

4. Pro každý členský stát je minimální 
částka stanovená v příloze X vyhrazena na 
příspěvek na specifický cíl „získávat mladé 
zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání 
ve venkovských oblastech“ podle čl. 6 
odst. 1 písm. g). Na základě analýzy 
situace z hlediska silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb („analýza 
SWOT“) a identifikace potřeb, které je 
třeba řešit, bude tato částka použita na 
následující typy intervencí: 

a) doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce podle článku 27;

a) doplňková podpora příjmu pro 
mladé zemědělce podle článku 27;

b) založení činnosti mladého 
zemědělce podle definice v článku 69.

b) založení činnosti mladého 
zemědělce podle definice v článku 69.

5. Orientační finanční příděly na 
intervence v oblasti podpory příjmu vázané 
na produkci uvedené v pododdíle 1 oddílu 
2 kapitoly II hlavy III jsou omezeny na 
maximálně 10 % z částek stanovených v 
příloze VII.

5. Orientační finanční příděly na 
intervence v oblasti podpory příjmu vázané 
na produkci uvedené v pododdíle 1 oddílu 
2 kapitoly II hlavy III jsou omezeny na 
maximálně 10 % z částek stanovených v 
příloze VII.

Odchylně od prvního pododstavce se 
mohou členské státy, které v souladu s čl. 

Odchylně od prvního pododstavce se 
mohou členské státy, které v souladu s čl. 
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53 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 
použily pro účely dobrovolné podpory 
vázané na produkci více než 13 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II uvedeného nařízení, 
rozhodnout, že pro účely podpory příjmu 
vázané na produkci použijí více než 10 % 
částky stanovené v příloze VII. Výsledný 
procentní podíl nepřekročí procentní podíl, 
který pro dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro rok podání žádosti 2018 
schválila Komise.

53 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 
použily pro účely dobrovolné podpory 
vázané na produkci více než 13 % svého 
ročního vnitrostátního stropu stanoveného 
v příloze II uvedeného nařízení, 
rozhodnout, že pro účely podpory příjmu 
vázané na produkci použijí více než 10 % 
částky stanovené v příloze VII. Výsledný 
procentní podíl nepřekročí procentní podíl, 
který pro dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci pro rok podání žádosti 2018 
schválila Komise.

Procentní podíl uvedený v prvním 
pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za 
předpokladu, že částka odpovídající 
procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je 
přidělena na podporu bílkovinných plodin 
podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III.

Procentní podíl uvedený v prvním 
pododstavci lze zvýšit maximálně o 2 % za 
předpokladu, že částka odpovídající 
procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je 
přidělena na podporu bílkovinných plodin 
podle pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II 
hlavy III.

Částka uvedená ve schváleném 
strategickém plánu SZP na základě 
uplatnění prvního a druhého pododstavce 
je závazná.

Částka uvedená ve schváleném 
strategickém plánu SZP na základě 
uplatnění prvního a druhého pododstavce 
je závazná.

6. Aniž je dotčen článek 15 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení], maximální 
částka, kterou lze v členském státě na 
příslušný kalendářní rok před uplatněním 
článku 15 tohoto nařízení přidělit podle 
pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení, nesmí překročit částky 
stanovené ve strategickém plánu SZP v 
souladu s odstavcem 6.

6. Aniž je dotčen článek 15 nařízení 
(EU) [horizontální nařízení], maximální 
částka, kterou lze v členském státě na 
příslušný kalendářní rok před uplatněním 
článku 15 tohoto nařízení přidělit podle 
pododdílu 1 oddílu 2 kapitoly II hlavy III 
tohoto nařízení, nesmí překročit částky 
stanovené ve strategickém plánu SZP v 
souladu s odstavcem 6.

7. Členské státy se ve svých 
strategických plánech SZP mohou 
rozhodnout použít určitou část příspěvku z 
EZFRV k maximalizaci podpory a 
rozšíření integrovaných strategických 
projektů na ochranu přírody definovaných 
v [nařízení LIFE] a k financování akcí 
nadnárodní vzdělávací mobility osob v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
zaměřených na mladé zemědělce podle 
[nařízení o programu Erasmus].

7. Členské státy se ve svých 
strategických plánech SZP mohou 
rozhodnout použít určitou část příspěvku z 
EZFRV k maximalizaci podpory a 
rozšíření integrovaných strategických 
projektů na ochranu přírody definovaných 
v [nařízení LIFE] a k financování akcí 
nadnárodní vzdělávací mobility osob v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova 
zaměřených na mladé zemědělce podle 
[nařízení o programu Erasmus].

Pozměňovací návrh 137
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Návrh nařízení
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 87 Článek 87

Sledování výdajů v oblasti klimatu Sledování výdajů v oblasti klimatu a 
životního prostředí

1. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy Komise pomocí 
jednoduché a běžné metodiky vyhodnotí 
přínos politiky k plnění cílů v oblasti 
změny klimatu.

1. Na základě informací poskytnutých 
členskými státy Komise pomocí 
jednoduché, vhodné, přesné a běžné 
metodiky vyhodnotí přínos politiky 
k plnění cílů v oblasti životního prostředí a 
změny klimatu. Komise bude pravidelně 
informovat o pokroku směrem 
k naplňování opatření v oblasti klimatu a 
životního prostředí, včetně výše výdajů. 
Výsledky jsou předloženy ve výročním 
přezkumu uvedeném v článku 122.

2. Přínos, pokud jde o plnění 
výdajových cílů, se posoudí přiřazením 
specifických vah diferencovaných podle 
toho, zda podpora k plnění cílů v oblasti 
změny klimatu přispívá výrazně, nebo 
mírně. Váhy jsou následující:

2. Přínos, pokud jde o plnění 
výdajových cílů, se posoudí přiřazením 
specifických vah diferencovaných podle 
toho, zda podpora k plnění cílů v oblasti 
změny klimatu a životního prostředí 
přispívá výrazně, nebo mírně, a je doplněn 
systémem klimatických ukazatelů 
zavedeným v Unii. Váhy jsou následující:

a) 40 % v případě výdajů na základní 
podporu příjmu pro udržitelnost a 
doplňkovou podporu příjmu podle 
pododdílu 2 a 3 oddílu 2 kapitoly II hlavy 
III;

a) 30 % v případě výdajů na základní 
podporu příjmu pro udržitelnost a 
doplňkovou podporu příjmu podle 
pododdílu 2 a 3 oddílu 2 kapitoly II hlavy 
III;

b) 100 % v případě výdajů na režimy 
pro klima a životní prostředí podle 
pododdílu 4 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;

b) 100 % v případě výdajů na režimy 
pro klima a životní prostředí podle 
pododdílu 4 oddílu 2 kapitoly II hlavy III;

c) 100 % v případě výdajů na 
intervence podle čl. 86 odst. 2 prvního 
pododstavce;

c) 100 % v případě výdajů na 
intervence podle čl. 86 odst. 2 prvního 
pododstavce;

d) 40 % v případě výdajů spojených s 
přírodními omezeními nebo jinými 
omezeními specifickými pro určité oblasti 
podle článku 66.

d) 40 % v případě výdajů spojených s 
přírodními omezeními nebo jinými 
omezeními specifickými pro určité oblasti 
podle článku 66.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o metodiky pro sledování 
začleňování cílů v oblasti životního 
prostředí včetně biologické rozmanitosti 
do všech oblastí politiky a pro 
vyhodnocování odhadovaných výdajů na 
dosahování těchto cílů. Komise přizpůsobí 
specifické váhy pro výdaje na oblast 
změny klimatu tak, aby zohledňovaly nové 
metodiky a diferenciaci výdajů na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy ve svém strategickém 
plánu SZP stanoví orientační finanční 
příděly pro každou intervenci. Pro každou 
intervenci se bude tento orientační finanční 
příděl rovnat násobku plánované 
jednotkové částky bez uplatnění procenta 
odchylky uvedeného v článku 89 a 
plánovaných výstupů.

1. Členské státy ve svém strategickém 
plánu SZP stanoví orientační finanční 
příděly pro každou intervenci, ve shodě 
s čl. 28 odst. 1 a čl. 86 odst. 2. Pro každou 
intervenci se bude tento orientační finanční 
příděl rovnat násobku plánované 
jednotkové částky bez uplatnění procenta 
odchylky uvedeného v článku 89 a 
plánovaných výstupů.

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přímé platby oddělené od produkce 
a podpora příjmu vázané na produkci podle 
kapitoly II hlavy III;

a) přímé platby oddělené od produkce, 
s výjimkou režimů pro klima a životní 
prostředí stanovených v článku 28, a 
podpora příjmu vázané na produkci podle 
kapitoly II hlavy III;
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Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Článek 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 90 Článek 90

Flexibilita mezi příděly přímých plateb a 
příděly z EZFRV

Flexibilita mezi příděly přímých plateb a 
příděly z EZFRV

1. Členské státy se mohou v rámci 
návrhů svých strategických plánů SZP 
podle čl. 106 odst. 1 rozhodnout převést:

1. Členské státy se mohou v rámci 
návrhů svých strategických plánů SZP 
podle čl. 106 odst. 1 rozhodnout převést:

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2022–2027; nebo

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2022–2027;

b) až 15 % svého přídělu na EZFRV 
v rozpočtových letech 2022–2027 do svého 
přídělu na přímé platby stanoveného v 
příloze IV na kalendářní roky 2021 až 
2026. 
Procento převáděných prostředků z přídělu 
členského státu na přímé platby do přídělu 
na EZFRV uvedené v prvním pododstavci 
lze zvýšit o:

Procento převáděných prostředků z přídělu 
členského státu na přímé platby do přídělu 
na EZFRV uvedené v prvním pododstavci 
lze dodatečně zvýšit o:

a) až 15 procentních bodů, pokud 
členský stát odpovídající navýšení použije 
na intervence financované EZFRV 
zaměřené na plnění specifických cílů v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);

a) až 15 procentních bodů, pokud 
členský stát odpovídající navýšení použije 
na intervence financované EZFRV 
zaměřené na plnění specifických cílů v 
oblasti životního prostředí a klimatu 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f);

b) až 2 procentní body, pokud členský 
stát odpovídající navýšení použije v 
souladu s čl. 86 odst. 4 písm. b).

b) až 2 procentní body, pokud členský 
stát odpovídající navýšení použije 
v souladu s čl. 86 odst. 4 písm. b).

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 
stanoví procentní podíl uvedený v odstavci 
1, který se může v každém kalendářním 
roce lišit.

2. Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 
stanoví procentní podíl uvedený v odstavci 
1, který se může v každém kalendářním 
roce lišit.

3. Členské státy mohou v roce 2023 v 
rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 

3. Členské státy mohou v roce 2023 v 
rámci žádosti o změnu svého strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107 
přehodnotit svá rozhodnutí uvedená v 
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odstavci 1. odstavci 1.

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do svých strategických plánů SZP členské 
státy zahrnou intervenční strategii 
uvedenou v článku 97 a vypracovanou na 
základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 
odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v 
článku 96, ve které budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
specifických cílů stanovených v článku 6. 
Cíle budou definovány za pomoci 
společného souboru ukazatelů výsledku 
uvedených v příloze I.

Do svých strategických plánů SZP členské 
státy zahrnou intervenční strategii 
uvedenou v článku 97 a vypracovanou na 
základě analýzy SWOT uvedené v čl. 103 
odst. 2 a vyhodnocení potřeb uvedeného v 
článku 96, ve které budou stanoveny 
množstevní cíle a milníky plnění 
specifických cílů stanovených v článku 6. 
Cíle budou definovány za pomoci 
společného souboru ukazatelů výsledku a 
dopadu uvedených v příloze I.

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Článek 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92 Článek 92

Ambicióznější cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu

Ambicióznější cíle v oblasti životního 
prostředí, klimatu a životních podmínek 

zvířat
1. Členské státy budou usilovat o to, 
aby ve srovnání s celkovým přispěním k 
plnění cílů stanovených v čl. 110 odst. 2 
prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) 
1306/2013, jehož se dosáhlo 
prostřednictvím podpory z EZZF a EZFRV 
v období 2014 až 2020, prostřednictvím 
svých strategických plánů SZP, a zejména 
složek svých intervenčních strategií 
uvedených v čl. 97 odst. 2 písm. a), 
celkově více přispívaly k dosažení 
specifických cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu stanovených v čl. 6 

1. Členské státy budou usilovat o to, 
aby ve srovnání s celkovým přispěním 
k plnění cílů stanovených v čl. 110 odst. 2 
prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) 
č. 1306/2013, jehož se dosáhlo 
prostřednictvím podpory z EZZF a EZFRV 
v období 2014 až 2020, prostřednictvím 
svých strategických plánů SZP, a zejména 
složek svých intervenčních strategií 
uvedených v čl. 97 odst. 2 písm. a), 
celkově více přispívaly k dosažení každého 
ze specifických cílů v oblasti životního 
prostředí, klimatu a životních podmínek 
zvířat stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. d), 
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odst. 1 písm. d), e) a f). e), f) a i). 
1a. Platby na přechod na ekologické 
hospodaření a na zachování přírodního 
dědictví dle strategických plánů SZP podle 
článků 28 a 65 přesáhnou celkové platby 
poskytnuté před rokem 2021 v rámci 
rozvoje venkova ekologickým 
zemědělcům, počítáme-li je jako roční 
průměr za použití stálých cen.

2. Členské státy ve svých 
strategických plánech SZP na základě 
dostupných informací vysvětlí, jak 
navrhují celkového většího přispění 
uvedeného v odstavci 1 dosáhnout. 
Vysvětlení bude vycházet z relevantních 
informací, jako jsou prvky uvedené v čl. 95 
odst. 1 písm. a) až f) a v čl. 95 odst. 2 písm. 
b).

2. Členské státy ve svých 
strategických plánech SZP na základě 
nejaktuálnějších a nejdůvěryhodnějších 
údajů vysvětlí dopad na životní prostředí 
a klima, jehož hodlají dosáhnout v období 
let 2021–2027, a také to, jak navrhují 
celkového většího přispění uvedeného 
v odstavci 1 dosáhnout, včetně toho, jak 
chtějí zajistit, že cíle stanovené na základě 
ukazatelů uvedených v příloze I budou 
představovat zlepšení stávající situace. 
Vysvětlení bude vycházet z relevantních 
informací, jako jsou prvky uvedené v čl. 95 
odst. 1 písm. a) až f) a v čl. 95 odst. 2 písm. 
a) a b).

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Článek 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 94 Článek 94

Procedurální náležitosti Procedurální 
náležitosti

Procedurální náležitosti Procedurální 
náležitosti

1. Členské státy vypracují strategické 
plány SZP transparentním způsobem v 
souladu se svým institucionálním a 
právním rámcem.

1. Členské státy vypracují strategické 
plány SZP transparentním způsobem v 
souladu se svým institucionálním a 
právním rámcem.

1a. Členské státy strategické plány 
SZP a příslušné přílohy zveřejní, a to jak 
ve fázi návrhu, tak po jejich schválení.

2. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
vypracování strategického plánu SZP 
zajistí, aby se na přípravě 

2. Vnitrostátní orgán odpovědný za 
vypracování strategického plánu SZP 
zajistí, aby se na přípravě 
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environmentálních a klimatických aspektů 
plánu efektivním způsobem podílely 
orgány příslušné pro otázky životního 
prostředí a klimatu.

environmentálních a klimatických aspektů 
plánu efektivním a inkluzivním způsobem 
podílely orgány příslušné pro otázky 
životního prostředí a klimatu.

3. Členské státy si zorganizují 
partnerství s příslušnými regionálními a 
místními orgány. Mezi členy partnerství 
budou přinejmenším:

3. Členské státy si zorganizují 
partnerství s příslušnými regionálními a 
místními orgány. Mezi členy partnerství 
budou přinejmenším:

a) relevantní orgány veřejné správy; a) relevantní orgány veřejné správy;

b) hospodářští a sociální partneři; b) hospodářští, environmentální a 
sociální partneři;

c) relevantní orgány zastupující 
občanskou společnost a případně relevantní 
orgány odpovědné za prosazování 
sociálního začleňování, základních práv, 
rovnosti žen a mužů a nediskriminace.

c) relevantní orgány zastupující 
občanskou společnost a případně relevantní 
orgány odpovědné za prosazování 
sociálního začleňování, základních práv, 
veřejného zdraví, rovnosti žen a mužů a 
nediskriminace.

Tyto partnery by členské státy měly zapojit 
do přípravy svých strategických plánů 
SZP.

Všichni partneři uvedení v písmenu b) 
budou zastoupeni rovným dílem a bude 
zajištěno rovnoměrné zastoupení skupin 
b) a c). Tyto partnery by členské státy měly 
zapojit do průběhu celé přípravy a 
provádění svých strategických plánů SZP, 
včetně jejich účasti v monitorovacích 
výborech v souladu s článkem 111. 

4. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat, aby zajistily efektivní 
koordinaci implementace strategických 
plánů SZP a zohlednily přitom zásady 
proporcionality a sdíleného řízení.

4. Členské státy a Komise budou 
spolupracovat, aby zajistily efektivní 
koordinaci implementace strategických 
plánů SZP a zohlednily přitom zásady 
proporcionality a sdíleného řízení.

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) shrnutí skutečných a cílových 
hodnot ukazatelů dopadu;

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
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Čl. 96 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud budou na základě informací 
poskytnutých v souladu s písm. a) až e) 
prvního odstavce identifikovány oblasti, 
kde základní informace nebo informace 
v souvislosti s ukazateli schází nebo jsou 
nedostatečné pro účely zajištění úplného 
popisu stávající situace ohledně 
specifických cílů uvedených v článku 6, 
členské státy takový závěr řeší v rámci 
svého strategického plánu SZP nebo 
prostřednictvím jiných nástrojů a 
navrhovaná opatření definují 
ve strategickém plánu SZP.

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě specifického cíle uvedeného 
v čl. 6 odst. 1 písm. i) by vyhodnocení 
mělo zohlednit soulad s legislativními akty 
uvedenými v příloze XIa.

Odůvodnění

Čl. 6 odst. 1 písm. i) je cíl týkající se společenských požadavků, k nimž patří dobré životní 
podmínky zvířat. Příloha XIa uvádí výčet stávajících právních předpisů v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto vyhodnocení použijí členské 
státy nejnovější a nejspolehlivější dostupné 
údaje.

K tomuto vyhodnocení použijí členské 
státy nejnovější a nejspolehlivější dostupné 
údaje, včetně aktuálních informací 
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o jakékoli fázi řízení pro porušení práva a 
o nedávno skončených případech, pokud 
se týkají těchto environmentálních a 
klimatických plánů, které účinně 
provádějí právní předpisy EU do 
vnitrostátního práva. Za účelem 
přispívání k cílům Unie nejsou v případě 
porušení pravidel opatření navrhovaná 
plánem, který porušuje právo, v rámci 
vyhodnocování potřeb zohledňována a 
nebudou schválena k financování.

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Článek 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 97 Článek 97

Intervenční strategie Intervenční strategie

1. Intervenční strategie uvedená v čl. 
95 odst. 1 písm. b) stanoví pro každý 
specifický cíl uvedený v čl. 6 odst. 1, jehož 
řešení je součástí strategického plánu SZP:

1. Intervenční strategie uvedená v čl. 
95 odst. 1 písm. b) stanoví pro každý 
specifický cíl uvedený v čl. 6 odst. 1, jehož 
řešení je součástí strategického plánu SZP:

a) cíle pro všechny relevantní 
ukazatele výsledků a související milníky, 
jak společné, tak specifické pro strategický 
plán SZP. Hodnota těchto cílů je z hlediska 
vyhodnocení potřeb uvedeného v článku 96 
opodstatněná. Co se týče specifických cílů 
podle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f), vyvodí 
se cíle z prvků vysvětlení podaného v odst. 
2 písm. a) a b);

a) cíle pro všechny relevantní 
ukazatele výsledků a dopadů a související 
milníky, jak společné, tak specifické pro 
strategický plán SZP. Hodnota těchto cílů 
je z hlediska vyhodnocení potřeb 
uvedeného v článku 96 opodstatněná. Co 
se týče specifických cílů podle čl. 6 odst. 1 
písm. d), e) a f), vyvodí se cíle z prvků 
vysvětlení podaného v odst. 2 písm. a) a b);

b) intervence, vycházející z typů 
intervencí definovaných v hlavě III, kromě 
zvláštní podpory pro bavlnu podle 
pododdílu 2 oddílu 3 kapitoly II hlavy III, 
budou navrženy tak, aby řešily specifickou 
situaci v dotčené oblasti na základě 
spolehlivé intervenční logiky podložené 
předběžným hodnocením uvedeným v 
článku 125, analýzou SWOT uvedenou v 
čl. 103 odst. 2 a vyhodnocením potřeb 
uvedeným v článku 96;

b) intervence, vycházející z typů 
intervencí definovaných v hlavě III, kromě 
zvláštní podpory pro bavlnu podle 
pododdílu 2 oddílu 3 kapitoly II hlavy III, 
budou navrženy tak, aby řešily specifickou 
situaci v dotčené oblasti na základě 
spolehlivé intervenční logiky podložené 
předběžným hodnocením uvedeným v 
článku 125, analýzou SWOT uvedenou v 
čl. 103 odst. 2 a vyhodnocením potřeb 
uvedeným v článku 96;

c) prvky ukazující, jak intervence c) prvky ukazující, jak intervence 
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pomáhají dosáhnout cílů a jak jsou 
vzájemně soudržné a slučitelné;

pomáhají dosáhnout cílů a jak jsou 
vzájemně soudržné a slučitelné;

d) prvky prokazující, že finanční 
prostředky přidělené na intervence ve 
strategickém plánu SZP jsou odůvodněné a 
adekvátní k dosažení stanovených cílů a v 
souladu s finančním plánem podle článku 
100.

d) prvky prokazující, že finanční 
prostředky přidělené na intervence ve 
strategickém plánu SZP jsou odůvodněné a 
adekvátní k dosažení stanovených cílů a v 
souladu s finančním plánem podle článku 
100.

2. Intervenční strategie také bude 
zahrnovat následující prvky prokazující 
konzistentnost strategie a komplementaritu 
intervencí napříč specifickými cíli podle čl. 
6 odst. 1:

2. Intervenční strategie také bude 
zahrnovat následující prvky prokazující 
konzistentnost strategie a komplementaritu 
intervencí napříč specifickými cíli podle čl. 
6 odst. 1:

a) přehled struktury strategického 
plánu SZP z hlediska environmentální a 
klimatické tématiky popisující 
komplementaritu a výchozí podmínky mezi 
podmíněností a různými intervencemi 
řešícími specifické cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu uvedené v čl. 6 odst. 1 
písm. d), e) a f), jakož i způsob, jakým 
bude dosaženo většího celkového přispění 
uvedeného v článku 92;

a) přehled struktury strategického 
plánu SZP z hlediska environmentální a 
klimatické tématiky popisující 
komplementaritu a výchozí podmínky mezi 
podmíněností a různými intervencemi 
řešícími specifické cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu uvedené v čl. 6 odst. 1 
písm. d), e) a f), jakož i způsob, jakým 
bude dosaženo většího celkového přispění 
uvedeného v článku 92;

b) vysvětlení, jakým způsobem 
přispívá struktura strategického plánu SZP 
z hlediska environmentální a klimatické 
tématiky k plnění již zavedených 
dlouhodobých vnitrostátních cílů 
stanovených v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z nich 
vycházejících; 

b) vysvětlení, jakým způsobem 
přispívá struktura strategického plánu SZP 
z hlediska environmentální a klimatické 
tématiky k plnění již zavedených 
dlouhodobých vnitrostátních cílů 
stanovených v legislativních nástrojích 
uvedených v příloze XI nebo z nich 
vycházejících; 

ba) přehled opatření, která mají zlepšit 
dobré životní podmínky zvířat;

c) přehled relevantních intervencí a 
specifických podmínek strategického plánu 
SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v 
čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 
odst. 7, souvisejících se specifickým cílem 
„získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). 
Členské státy při prezentaci finančního 
plánu souvisejícího s typy intervencí 
uvedenými v článku 27 a 69 odkazují 
především na čl. 86 odst. 5. Přehled také v 
zájmu zlepšení konzistentnosti mezi 

c) přehled relevantních intervencí a 
specifických podmínek strategického plánu 
SZP, jako jsou ty, které jsou vymezeny v 
čl. 22 odst. 4, článku 27, článku 69 a čl. 71 
odst. 7, souvisejících se specifickým cílem 
„získávat mladé zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve venkovských 
oblastech“ podle čl. 6 odst. 1 písm. g). 
Členské státy při prezentaci finančního 
plánu souvisejícího s typy intervencí 
uvedenými v článku 27 a 69 odkazují 
především na čl. 86 odst. 5. Přehled také v 
zájmu zlepšení konzistentnosti mezi 
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unijními a vnitrostátními akcemi v této 
oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními 
nástroji;

unijními a vnitrostátními akcemi v této 
oblasti vysvětlí interakci s vnitrostátními 
nástroji;

d) přehled odvětvových intervencí, 
včetně podpory příjmu vázané na produkci 
podle pododdílu 1 oddílu 3 kapitoly II 
hlavy III a odvětvových intervencí 
uvedených v kapitole III hlavy III, 
zahrnující důvody pro zaměření na dotyčná 
odvětví, seznam intervencí dle odvětví, 
jejich komplementaritu, a také možné 
specifické doplňkové cíle související s 
intervencemi na základě odvětvových typů 
intervencí uvedených v kapitole III hlavy 
III;

d) přehled odvětvových intervencí, 
včetně podpory příjmu vázané na produkci 
podle pododdílu 1 oddílu 3 kapitoly II 
hlavy III a odvětvových intervencí 
uvedených v kapitole III hlavy III, 
zahrnující důvody pro zaměření na dotyčná 
odvětví, seznam intervencí dle odvětví, 
jejich komplementaritu, a také možné 
specifické doplňkové cíle související s 
intervencemi na základě odvětvových typů 
intervencí uvedených v kapitole III hlavy 
III;

e) vysvětlení, které intervence přispějí 
k zajištění uceleného a integrovaného 
přístupu k řízení rizik;

e) vysvětlení, které intervence přispějí 
k zajištění uceleného a integrovaného 
přístupu k řízení rizik;

ea) objasnění toho, jak strategický 
plán SZP zajišťuje začlenění 
problematiky rovnosti mezi muži a ženami 
a přispívá k cíli dosahování rovnosti mezi 
muži a ženami;

f) popis vzájemného působení mezi 
vnitrostátními a regionálními intervencemi, 
včetně rozdělení finančních přídělů na 
intervenci a na fond.

f) popis vzájemného působení mezi 
vnitrostátními a regionálními intervencemi, 
včetně rozdělení finančních přídělů na 
intervenci a na fond.

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) objasnění toho, jak bude 
strategický plán SZP podporovat 
ekologické zemědělství tak, aby přispíval 
k takové produkci, která bude odpovídat 
rostoucí poptávce po ekologických 
zemědělských produktech, jak je uvedeno 
v článku 13a.
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Pozměňovací návrh 150

Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 1 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přehled koordinace, odlišení a 
komplementarity fondu EZFRV a jiných 
fondů Unie působících ve venkovských 
oblastech.

iii) přehled koordinace, odlišení a 
komplementarity fondu EZFRV, EZZF a 
jiných fondů Unie působících ve 
venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plán cílů uvedený v čl. 95 odst. 1 
písm. e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující 
cíle podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu s 
rozpisem ročních milníků.

1. Plán cílů uvedený v čl. 95 odst. 1 
písm. e) tvoří souhrnná tabulka zobrazující 
cíle podle čl. 97 odst. 1 písm. a) spolu 
s rozpisem dvouletých milníků.

Odůvodnění

Vhodnější by byly dvouleté milníky, protože by to bylo snazší pro správy členských států. 
Naplnění některých cílů rovněž vyžaduje více času a pokrok lze zaznamenat pouze 
v dlouhodobějším horizontu.

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis prvků, které zajistí modernizaci SZP, 
uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. g) musí 
zdůrazňovat prvky strategického plánu 
SZP, které podporují modernizaci odvětví 
zemědělství a SZP, a obsahovat zejména:

Popis prvků, které zajistí modernizaci SZP, 
uvedený v čl. 95 odst. 1 písm. g) musí 
zdůrazňovat prvky strategického plánu 
SZP, které podporují modernizaci odvětví 
zemědělství a SZP ke splnění nových 
výzev, včetně přecházení na udržitelnost, a 
obsahovat zejména:

Odůvodnění

Modernizace není cílem sama o sobě: celkovým cílem, jak Komise ve sdělení k reformě SZP 
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mnohokrát uvedla, je posun paradigmatu směrem k dosažení udržitelnosti, reagování na nové 
výzvy atd.

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) soudržnost s naplňováním cílů 
udržitelného rozvoje a s mezinárodními 
dohodami o klimatu.

Odůvodnění

Modernizace není cílem sama o sobě: celkovým cílem, jak Komise ve sdělení k reformě SZP 
mnohokrát uvedla, je posun paradigmatu směrem k dosažení udržitelnosti, reagování na nové 
výzvy atd.

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě specifických cílů uvedených v 
čl. 6 odst. 1 písm. i) analýza SWOT 
odkazuje na legislativní nástroje uvedené 
v příloze XIa.

Odůvodnění

Příloha se týká bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posoudí návrhy 2. Komise posoudí návrhy 
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strategických plánů SZP z hlediska jejich 
úplnosti, konzistentnosti a souladu s 
obecnými principy práva Unie, s tímto 
nařízením a s opatřeními přijatými v 
souvislosti s ním a s horizontálním 
nařízením, jejich efektivního přispění k 
plnění specifických cílů podle čl. 6 odst. 1, 
dopadu na řádné fungování vnitřního trhu a 
narušování hospodářské soutěže a stupně 
administrativní zátěže kladené na příjemce 
a správu. Posouzení je zaměřeno zejména 
na adekvátnost strategického plánu SZP, 
odpovídající specifické cíle, cíle, 
intervence a přidělování rozpočtových 
prostředků za účelem splnění specifických 
cílů strategického plánu SZP 
prostřednictvím souboru intervencí 
navrženého na základě analýzy SWOT a 
předběžného hodnocení.

strategických plánů SZP na jasná a 
objektivní kritéria, a to i z hlediska jejich 
úplnosti, konzistentnosti a souladu s 
obecnými principy práva Unie, s tímto 
nařízením a s opatřeními přijatými v 
souvislosti s ním a s horizontálním 
nařízením, jejich potenciálního splnění a 
efektivního přispění k plnění specifických 
cílů podle čl. 6 odst. 1, soudržnosti a 
souladu s právními předpisy stanovenými 
v příloze XI, dopadu na řádné fungování 
vnitřního trhu a narušování hospodářské 
soutěže a stupně administrativní zátěže 
kladené na příjemce a správu. Posouzení je 
zaměřeno zejména na adekvátnost 
strategického plánu SZP, odpovídající 
specifické cíle, cíle, intervence a 
přidělování rozpočtových prostředků za 
účelem splnění specifických cílů 
strategického plánu SZP prostřednictvím 
souboru intervencí navrženého na základě 
analýzy SWOT a předběžného hodnocení.

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke schválení strategického plánu SZP 
dojde nejpozději osm měsíců poté, co jej 
příslušný členský stát předloží.

Ke schválení strategického plánu SZP 
dojde nejpozději šest měsíců poté, co jej 
příslušný členský stát předloží.

Odůvodnění

Komise by neměla mít ke schvalování více času než členské státy k přípravě strategického 
plánu.

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení se nevztahuje na informace 
uvedené v čl. 101 písm. c) a v přílohách I 
až IV strategického plánu SZP uvedených 
v čl. 95 odst. 2 písm. a) až d).

vypouští se

Pozměňovací návrh 158

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy požádat Komisi o schválení 
strategického plánu SZP, který 
neobsahuje všechny náležité prvky. V 
takovém případě dotčený členský stát 
poukáže na chybějící části strategického 
plánu SZP a předloží orientační cíle a 
finanční plány podle článku 100 pro celý 
strategický plán SZP, aby byla zjevná 
celková konzistentnost a soudržnost 
plánu. Chybějící prvky strategického 
plánu SZP se Komisi předloží formou 
návrhu na změnu plánu v souladu s 
článkem 107.

vypouští se

Odůvodnění

Schválení nedokončených plánů vede ke snížení ambicí. To není v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení, zejména v rámci prováděcího modelu „založeného na výsledcích“.

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise sdělí tato hodnocení 
strategických plánů SZP, spolu s 
vlastními připomínkami, Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
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hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Nejpozději šest měsíců po 
schválení všech strategických plánů SZP 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě srovnávací zprávu o různých 
strategických plánech členských států, 
včetně výběru intervencí a finančních 
částek určených ke splnění cílů Unie.

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) byl ke všem informacím o 
přípravě, změně a schvalování 
strategického plánu SZP a také ke všem 
informacím poskytnutým monitorovacímu 
výboru včetně konzultací a jejich výsledků 
poskytnut přístup organizacím 
zúčastněných stran, které zastupují 
hospodářské a sociální zájmy, a 
zúčastněným nevládním organizacím.

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rozhodují o složení 
monitorovacího výboru a zajišťují, aby v 
něm byly rovnoměrně zastoupeny 
relevantní orgány veřejné správy a 

Členské státy rozhodují o složení 
monitorovacího výboru a zajišťují – 
s náležitým ohledem na předcházení střetu 
zájmů –, aby v něm byly rovnoměrně 
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zprostředkující subjekty i zástupci partnerů 
uvedených v čl. 94 odst. 3.

zastoupeny relevantní orgány veřejné 
správy a zprostředkující subjekty i zástupci 
partnerů uvedených v čl. 94 odst. 3, kteří 
jsou relevantní z hlediska uplatňování 
všech cílů podle čl. 6 odst. 1.

Odůvodnění

Relevantní příslušné orgány a zúčastněné strany ze všech oblastí, na něž se vztahují specifické 
cíle SZP uvedené v čl. 6 odst. 1, včetně zdraví, by měly být účinně zapojeny do různých fází 
přípravy, provádění, monitorování a hodnocení strategických plánů SZP. Zajištění používání 
kvalitních důkazů a předcházení střetům zájmů je součástí zajištění účinné politiky.

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) otázky týkající se kvality a 
množství údajů a ukazatelů dostupných 
pro výsledky monitorování a výkonnost;

Odůvodnění

Monitorovací výbor by měl zvážit, zda existují oblasti, kde základní údaje chybí nebo jsou 
nedostatečné pro sledování výsledků a výkonnosti, a oblasti, u kterých je třeba zlepšit 
ukazatele.

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účelem partnerství je stimulovat 
inovace a zlepšovat výměnu poznatků.

2. Účelem partnerství je stimulovat 
inovace a zlepšovat výměnu poznatků. 
Inovace v tomto ohledu přispějí k rozvoji 
konkurenceschopnosti, environmentální 
výkonnost a udržitelnosti, zejména pro 
rozvoj udržitelných zemědělských postupů 
v oblasti klimatu, vody, půdy, biologické 
rozmanitosti a odpadu.
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Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje rychlejší a širší zavádění 
inovativních řešení do praxe; a

c) podporuje rychlejší a širší zavádění 
inovativních řešení – včetně řešení 
agroekologických – do praxe; a

Pozměňovací návrh 166

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) soudržnost opatření stanovených v 
daném plánu s cíli rozvojové politiky 
Unie.

Odůvodnění

Politika soudržnosti ve prospěch rozvoje je požadována podle článku 208 SFEU.

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpora společného vzdělávacího 
procesu v souvislosti se sledováním 
a hodnocením.

e) podpora společného vzdělávacího 
procesu v souvislosti se sledováním 
a hodnocením, v nichž jsou identifikovány 
oblasti, kde základní údaje chybí nebo 
jsou nedostatečné a pro které lze vytvořit 
relevantnější a přesnější ukazatele.

Odůvodnění

Je důležité určit oblasti, kde základní údaje chybí nebo jsou nedostatečné pro monitorování a 
u kterých je třeba zlepšit ukazatele.
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Pozměňovací návrh 168

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2023 bude zahrnovat rozpočtové roky 2021 
a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého druhého roku až do roku 2030 
včetně předloží členské státy Komisi 
dvouletou zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí dva 
rozpočtové roky. Zpráva předložená v roce 
2023 bude zahrnovat rozpočtové roky 2021 
a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2022.

Odůvodnění

Dvouleté předkládání zpráv je vhodnější a snazší pro správní orgány členských států.

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva o výkonnosti stanoví 
klíčové kvalitativní a kvantitativní 
informace o plnění strategického plánu 
SZP, a to v podobě finančních údajů, 
ukazatele výstupu a výsledku a v souladu s 
čl. 118 druhým odstavcem. Musí také 
obsahovat informace o realizovaných 
výstupech, realizovaných výdajích, 
realizovaných výsledcích a jak daleko 
zbývá k dosažení příslušných cílů.

Výroční zpráva o výkonnosti stanoví 
klíčové kvalitativní a kvantitativní 
informace o plnění strategického plánu 
SZP, a to v podobě finančních údajů, 
ukazatele výstupu, výsledku a dopadu a v 
souladu s čl. 118 druhým odstavcem. Musí 
také obsahovat informace o realizovaných 
výstupech a dopadech, realizovaných 
výdajích a realizovaných výsledcích a o 
tom, jak daleko zbývá k dosažení 
příslušných cílů.

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
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Čl. 122 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy každý rok 
zorganizují výroční přezkumné jednání s 
Komisí, kterému předsedají obě strany 
společně nebo jen Komise a které se 
uskuteční nejdříve dva měsíce po 
předložení výroční zprávy o výkonnosti.

1. Komise každý rok zorganizuje 
výroční přezkumné jednání s členskými 
státy, kterému předsedá Komise a které se 
uskuteční nejdříve dva měsíce po 
předložení výroční zprávy o výkonnosti.

Pozměňovací návrh 171

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční přezkumné jednání bude 
zaměřeno na přezkum výkonnosti každého 
plánu včetně pokroku v plnění stanovených 
cílů, veškerých okolností ovlivňujících 
výkonnost a minulých či budoucích 
opatření k jejich řešení.

2. Výroční přezkumné jednání bude 
zaměřeno na přezkum výkonnosti každého 
plánu včetně pokroku v plnění stanovených 
cílů a zastřešujících cílů Unie v oblasti 
životního prostředí a klimatu, veškerých 
okolností ovlivňujících výkonnost a 
minulých či budoucích opatření k jejich 
řešení.

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise sdělí závěry výročních 
přezkumných jednání spolu se svými 
připomínkami Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Článek 123
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 123 Článek 123

Výkonnostní bonus Výkonnostní bonus

1. V roce 2026 může být členskému 
státu připsán výkonnostní bonus jako 
odměna za uspokojivý výkon při plnění 
cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, 
a to za předpokladu, že členský stát splnil 
podmínku uvedenou v čl. 124 odst. 1.

1. V roce 2026 může být členskému 
státu připsán výkonnostní bonus jako 
odměna za uspokojivý výkon při plnění 
cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, 
a to za předpokladu, že členský stát splnil 
podmínku uvedenou v čl. 124 odst. 1.

2. Výkonnostní bonus se rovná 5 % 
částky na členský stát ve finančním roce 
2027 stanovené v příloze IX.

2. Výkonnostní bonus se rovná 5 % 
částky na členský stát ve finančním roce 
2027 stanovené v příloze IX.

Prostředky převedené mezi EZZF a 
EZFRV v souladu s článkem 15 a 90 se do 
výpočtu výkonnostního bonusu nezahrnují.

Prostředky převedené mezi EZZF a 
EZFRV v souladu s článkem 15 a 90 se do 
výpočtu výkonnostního bonusu nezahrnují.

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
Článek 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 124 Článek 124

Přidělení výkonnostního bonusu Přidělení výkonnostního bonusu

1. Na základě přezkumu výkonnosti v 
roce 2026 se výkonnostní bonus zadržený z 
přídělu členského státu na základě článku 
123 druhého odstavce tomuto členskému 
státu přidělí, pokud ukazatele výsledku 
uplatňované na specifické cíle v oblasti 
životního prostředí a klimatu podle čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f) v jeho strategickém 
plánu SZP dosáhly alespoň 90 % své cílové 
hodnoty pro rok 2025.

1. Na základě přezkumu výkonnosti v 
roce 2026 se výkonnostní bonus zadržený z 
přídělu členského státu na základě článku 
123 druhého odstavce tomuto členskému 
státu přidělí, pokud ukazatele výsledku 
uplatňované na specifické cíle v oblasti 
životního prostředí a klimatu podle čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f) v jeho strategickém 
plánu SZP dosáhly alespoň 90 % své cílové 
hodnoty pro rok 2025.

2. Komise do dvou měsíců od přijetí 
výroční zprávy o výkonnosti v roce 2026 
přijme prostřednictvím prováděcího aktu 
bez uplatnění postupu projednávání ve 
výboru uvedeného v článku 139 rozhodnutí 
o tom, zda strategický plán SZP každého 
příslušného členského státu dosáhl 

2. Komise do dvou měsíců od přijetí 
výroční zprávy o výkonnosti v roce 2026 
přijme prostřednictvím prováděcího aktu 
bez uplatnění postupu projednávání ve 
výboru uvedeného v článku 139 rozhodnutí 
o tom, zda strategický plán SZP každého 
příslušného členského státu dosáhl 
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cílových hodnot uvedených v odstavci 1. cílových hodnot uvedených v odstavci 1.

3. V případech, kdy cílové hodnoty 
uvedené v odstavci 1 byly dosaženy, udělí 
Komise těmto členským státům 
výkonnostní bonus, který bude považován 
za přidělený s konečnou platností na 
rozpočtový rok 2027 na základě rozhodnutí 
Komise uvedeného v odstavci 2.

3. V případech, kdy cílové hodnoty 
uvedené v odstavci 1 byly dosaženy, udělí 
Komise těmto členským státům 
výkonnostní bonus, který bude považován 
za přidělený s konečnou platností na 
rozpočtový rok 2027 na základě rozhodnutí 
Komise uvedeného v odstavci 2.

4. V případech, kdy nebylo dosaženo 
cílů uvedených v odstavci 1, Komise 
dotčeným členským státům na rozpočtový 
rok 2027 finanční závazky související s 
výkonnostním bonusem neuvolní.

4. V případech, kdy nebylo dosaženo 
cílů uvedených v odstavci 1, Komise 
dotčeným členským státům na rozpočtový 
rok 2027 finanční závazky související s 
výkonnostním bonusem neuvolní.

5. O přidělení výkonnostního bonusu 
může Komise rozhodnout s ohledem na 
případy vyšší moci a vážných sociálně-
ekonomických krizí, jež dosažení 
příslušných milníků znemožnily.

5. O přidělení výkonnostního bonusu 
může Komise rozhodnout s ohledem na 
případy vyšší moci a vážných sociálně-
ekonomických krizí, jež dosažení 
příslušných milníků znemožnily.

6. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví podrobná opatření 
zajišťující konzistentní přístup při 
rozhodování o přidělení výkonnostního 
bonusu členským státům. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 139 odst. 2.

6. Komise přijme prováděcí akty, 
kterými stanoví podrobná opatření 
zajišťující konzistentní přístup při 
rozhodování o přidělení výkonnostního 
bonusu členským státům. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 139 odst. 2.

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do konce třetího roku od 
začátku provádění strategického plánu SZP 
provede průběžné hodnocení, v jehož 
rámci posoudí dopad, účinnost, účelnost, 
význam, soudržnost a přidanou hodnotu 
Unie EZZF a EZFRV, přičemž zohlední 
ukazatele uvedené v příloze I. Komise 
přitom může využít veškeré již dostupné 
relevantní informace v souladu s článkem 
[128] [nového finančního nařízení].

2. Komise do konce třetího roku od 
začátku provádění strategického plánu SZP 
provede a zveřejní hodnocení, v jehož 
rámci posoudí účinnost, účelnost, význam, 
soudržnost a unijní přidanou hodnotu 
EZZF a EZFRV, přičemž zohlední 
ukazatele uvedené v příloze I. Komise 
přitom může využít veškeré již dostupné 
relevantní informace v souladu s článkem 
[128] [nového finančního nařízení]. Toto 
hodnocení bude doplněno externí a 
nezávislou hodnotící zprávou, která 
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posoudí účinnost, účelnost, provádění, 
doplňkovost, výsledky a dopady EZZF a 
EZFRV.

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede následné 
hodnocení, v jehož rámci posoudí dopad, 
účinnost, účelnost, význam, soudržnost a 
přidanou hodnotu Unie EZZF a EZFRV.

3. Do konce období, na které se 
vztahuje toto nařízení, Komise provede a 
zveřejní následné hodnocení, v jehož rámci 
posoudí dopad, účinnost, účelnost, 
význam, soudržnost a přidanou hodnotu 
Unie EZZF a EZFRV. Toto hodnocení 
bude doplněno externí a nezávislou 
zprávou o zpětném hodnocení, která 
posoudí účinnost, účelnost, provádění, 
doplňkovost, výsledky a dopady EZZF a 
EZFRV.

Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou Komisi 
veškeré nezbytné informace, které jí 
umožní sledování a hodnocení SZP.

1. Členské státy poskytnou Komisi 
veškeré nezbytné informace či údaje, které 
jí umožní sledování a hodnocení SZP. 
Poskytování finančních prostředků SZP je 
podmíněno poskytnutím těchto informací 
a údajů ze strany členských států.

Odůvodnění

Členské státy musí shromažďovat údaje na úrovni jednotlivých příjemců, aby mohly provádět 
audity, s nimiž počítá SZP. Předávání těchto údajů Evropské komisi je nejjednodušším a 
nákladově nejúčinnějším způsobem shromažďování informací pro účely monitorování a 
hodnocení, což EU umožňuje prokázat výkonnost její politiky.
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Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Existující administrativní rejstříky, 
jako jsou integrovaný administrativní a 
kontrolní systém (IACS), systém evidence 
půdy (LPIS) a rejstříky zvířat a vinic se 
povedou i nadále. Systémy IACS a LPIS 
budou dále rozvíjeny, aby lépe odpovídaly 
statistickým potřebám SZP. Údaje z 
administrativních rejstříků budou 
využívány co nejvíce pro statistické účely 
ve spolupráci se statistickými orgány 
členských států a s Eurostatem.

3. Existující administrativní rejstříky, 
jako jsou integrovaný administrativní a 
kontrolní systém (IACS), systém evidence 
půdy (LPIS) a rejstříky zvířat a vinic se 
povedou i nadále. Systémy IACS a LPIS 
budou dále rozvíjeny, aby lépe odpovídaly 
statistickým potřebám SZP. Údaje z 
administrativních rejstříků budou 
využívány co nejvíce pro statistické účely 
a pro monitorování souladu ve spolupráci 
se statistickými orgány členských států a s 
Eurostatem.

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Podporovat znalosti, 
inovace a digitalizaci 
v zemědělství 
a ve venkovských 
oblastech a napomáhat k 
jejich přijímání

I.1. Sdílení znalostí 
a inovací: podíl rozpočtu 
SZP určený na sdílení 
znalostí a inovací

R.1. Zvyšování 
výkonnosti 
prostřednictvím znalostí 
a inovací: podíl 
zemědělců čerpajících 
podporu na poradenství, 
odbornou přípravu, 
výměnu znalostí nebo 
účast v operačních 
skupinách za účelem 
posilování výkonnosti v 
oblasti hospodářství, 
životního prostředí, 
klimatu a účinného 
využívání zdrojů.

R.2 Propojování 
poradenských 
a znalostních systémů: 
počet poradců 
zapojených do systémů 
AKIS (vzhledem k 
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celkovému počtu 
zemědělců)

R.3 Digitalizace 
zemědělství: podíl 
zemědělců, kteří jsou 
příjemci podpory 
na technologii přesného 
zemědělství 
prostřednictvím SZP

Pozměňovací návrh

Podporovat znalosti, 
inovace a digitalizaci 
v zemědělství 
a ve venkovských 
oblastech a napomáhat k 
jejich přijímání

I.1 Sdílení znalostí 
a inovací: podíl rozpočtu 
SZP určený na sdílení 
znalostí a inovací

R.1 Zvyšování 
výkonnosti 
prostřednictvím znalostí 
a inovací: podíl 
zemědělců čerpajících 
podporu na poradenství, 
odbornou přípravu, 
výměnu znalostí nebo 
účast v operačních 
skupinách za účelem 
posilování udržitelné 
výkonnosti v oblasti 
hospodářství, životního 
prostředí, klimatu a 
účinného využívání 
zdrojů

R.2 Propojování 
poradenských 
a znalostních systémů: 
počet poradců 
zapojených do systémů 
AKIS (vzhledem k 
celkovému počtu 
zemědělců)

R.2 Znalosti a 
poradenství v oblasti 
přirozených 
mechanismů ochrany 
před škodlivými 
organismy bez použití 
pesticidů: počet 
nezávislých poradců 
poskytujících 
poradenství ohledně 
integrované ochrany 
rostlin (a to, jak se 
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uplatňování této ochrany 
šíří), systémů s nízkými 
vstupy a technik 
alternativních 
k chemickým 
prostředkům.
R.3 Digitalizace 
zemědělství: podíl 
zemědělců, kteří jsou 
příjemci podpory na 
technologii přesného 
zemědělství, která může 
omezit využívání vstupů, 
a posílit tak udržitelnost 
a výkonnost v oblasti 
životního prostředí 
prostřednictvím SZP

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 4

Znění navržené Komisí

Podporovat příjmy a 
odolnost 
životaschopných 
zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem 
posílení bezpečnosti 
potravin

I.2 Snižování nerovnosti 
příjmů: vývoj 
zemědělských příjmů 
v porovnání se všeobecným 
hospodářstvím 

R.4 Propojení podpory 
příjmu s normami 
a osvědčenými postupy: 
podíl využívané 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahuje podpora 
příjmu a jež podléhá 
podmíněnosti

I.3 Omezování kolísavosti 
příjmů zemědělských 
podniků: vývoj 
zemědělských příjmů 

R.5 Řízení rizik: podíl 
zemědělských podniků 
s nástroji pro řízení rizik 
v rámci SZP

I.4 Podpora příjmů 
životaschopných 
zemědělských podniků: 
vývoj úrovně zemědělských 
příjmů podle jednotlivých 
odvětví (v porovnání 
s průměrem v zemědělství)

R.6 Přerozdělování 
menším zemědělským 
podnikům: procentní 
podíl dodatečné podpory 
na hektar určené 
způsobilým 
zemědělským podnikům 
nedosahujícím průměrné 
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velikosti zemědělského 
podniku (v porovnání 
s průměrem)

I.5 Příspěvek k územní 
rovnováze: vývoj 
zemědělských příjmů 
v oblastech s přírodními 
omezeními (ve srovnání 
s průměrem)

R.7 Posilování podpory 
zemědělským podnikům 
v oblastech se zvláštními 
potřebami: procentní 
podíl dodatečné podpory 
na hektar v oblastech 
s vyššími potřebami 
(ve srovnání s průměrem)

Pozměňovací návrh

Podporovat příjmy a 
odolnost životaschopných 
zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem 
posílení bezpečnosti 
potravin

I.2 Snižování nerovnosti 
příjmů: vývoj 
zemědělských příjmů 
v porovnání 
se všeobecným 
hospodářstvím 

R.4 Propojení podpory 
příjmu s normami 
a osvědčenými postupy: 
podíl využívané 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahuje podpora 
příjmu a jež podléhá 
podmíněnosti

I.3 Omezování kolísavosti 
příjmů zemědělských 
podniků: vývoj 
zemědělských příjmů 

R.5 Řízení rizik: podíl 
zemědělských podniků 
s nástroji pro řízení rizik 
v rámci SZP

I.4 Podpora příjmů 
životaschopných 
zemědělských podniků: 
vývoj úrovně 
zemědělských příjmů 
podle jednotlivých 
odvětví (v porovnání 
s průměrem 
v zemědělství)

R.6 Přerozdělování 
menším zemědělským 
podnikům: procentní podíl 
dodatečné podpory 
na hektar určené 
způsobilým zemědělským 
podnikům nedosahujícím 
průměrné velikosti 
zemědělského podniku 
(v porovnání s průměrem)

I.5 Příspěvek k územní 
rovnováze: vývoj 
zemědělských příjmů 
v oblastech s přírodními 
omezeními (ve srovnání 
s průměrem)

R.7 Posilování podpory 
zemědělským podnikům 
v oblastech se zvláštními 
potřebami: procentní podíl 
dodatečné podpory 
na hektar v oblastech 
s vyššími potřebami 
(ve srovnání s průměrem)

Pozměňovací návrh 181
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Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Zlepšovat tržní orientaci 
a zvyšovat 
konkurenceschopnost, 
včetně většího zaměření 
na výzkum, technologie a 
digitalizaci

I.6 Zvyšování produktivity 
zemědělských podniků: 
souhrnná produktivita 
faktorů

R.8 Zaměření na 
zemědělské podniky 
v odvětvích, která se 
potýkají s obtížemi: podíl 
zemědělců, kteří jsou 
příjemci podpory vázané 
na produkci určené na 
zlepšení 
konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti nebo jakosti

I.7 Využívání zemědělsko-
potravinářského obchodu: 
dovozy a vývozy v rámci 
zemědělsko-
potravinářského obchodu

R.9 Modernizace 
zemědělských podniků: 
podíl zemědělců 
čerpajících investiční 
podporu 
na restrukturalizaci 
a modernizaci, včetně 
podpory na účinnější 
využívání zdrojů

Pozměňovací návrh

Zlepšovat tržní orientaci 
a zvyšovat 
konkurenceschopnost, 
včetně většího zaměření 
na výzkum, technologie a 
digitalizaci

I.6 Zvyšování produktivity 
zemědělských podniků: 
souhrnná produktivita 
faktorů

R.8 Zaměření na 
zemědělské podniky 
v odvětvích, která se 
potýkají s obtížemi: podíl 
zemědělců, kteří jsou 
příjemci podpory vázané 
na produkci určené na 
zlepšení 
konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti nebo jakosti

I.6a V možných případech 
diverzifikovat a vyvážit 
výrobní odvětví: podíl 
regionální zemědělské 
oblasti využité pro každé 
výrobní odvětví
I.7 Využívání zemědělsko-
potravinářského obchodu: 
dovozy a vývozy v rámci 
zemědělsko-
potravinářského obchodu

R.9 Modernizace 
zemědělských podniků: 
podíl zemědělců 
čerpajících investiční 
podporu 
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na restrukturalizaci 
a modernizaci, včetně 
podpory na účinnější 
využívání zdrojů

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 6

Znění navržené Komisí

Zlepšovat postavení 
zemědělců v hodnotovém 
řetězci

I.8 Zlepšovat postavení 
zemědělců v rámci 
potravinového řetězce: 
přidaná hodnota pro 
prvovýrobce v rámci 
potravinového řetězce

R.10 Lepší organizace 
dodavatelského řetězce: 
podíl zemědělců 
účastnících se 
podporovaných 
seskupení producentů, 
organizací producentů, 
místních trhů, krátkých 
dodavatelských řetězců 
a režimů jakosti

R.11 Koncentrace 
nabídky: podíl hodnoty 
produkce uváděné na trh 
organizacemi producentů 
s operačními programy

Pozměňovací návrh

Zlepšovat postavení 
zemědělců v hodnotovém 
řetězci

I.8 Zlepšovat postavení 
zemědělců v rámci 
potravinového řetězce: 
přidaná hodnota pro 
prvovýrobce v rámci 
potravinového řetězce

R.10 Lepší organizace 
dodavatelského řetězce: 
podíl zemědělců a MSP 
účastnících se 
podporovaných 
seskupení producentů, 
organizací producentů, 
místních trhů, krátkých 
dodavatelských řetězců 
a režimů jakosti

R.11 Koncentrace 
nabídky: podíl hodnoty 
produkce uváděné na trh 
organizacemi producentů 
s operačními programy
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Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Přispívat ke zmírňování 
změny klimatu 
a přizpůsobování se této 
změně, jakož i k 
udržitelné energii

I.9 Zvyšování odolnosti 
zemědělských podniků: 
index

R.12 Přizpůsobování se 
změně klimatu: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se lepšího 
přizpůsobování se změně 
klimatu

I.10 Přispívat 
ke zmírňování změny 
klimatu: snižování emisí 
skleníkových plynů ze 
zemědělství

R.13 Snižování emisí 
v odvětví živočišné 
výroby: podíl velkých 
dobytčích jednotek, na 
něž se vztahuje podpora 
na snižování emisí 
skleníkových plynů nebo 
amoniaku, včetně 
hospodaření se 
statkovými hnojivy

I.11 Podpora ukládání 
uhlíku: zvýšení obsahu 
organického uhlíku v půdě

R.14 Ukládání uhlíku 
v půdě a biomase: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se snižování 
emisí a zachování nebo 
zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní 
porosty, zemědělská půda 
v rašeliništích, lesích 
atd.)

I.12 Zvýšení podílu 
udržitelné energie 
v zemědělství: výroba 
energie z obnovitelných 
zdrojů v zemědělství a 
lesnictví

R.15 Zelená energie 
ze zemědělství 
a lesnictví: investice 
do kapacit pro výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně 
biologických (MW)

R.16 Zvyšování 
energetické účinnosti: 
úspory energie 
v zemědělství
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R 17 Zalesněná půda: 
oblasti, na něž se 
vztahuje podpora na 
zalesňování a zakládání 
lesů, včetně agrolesnictví 

Pozměňovací návrh

Přispívat ke zmírňování 
změny klimatu 
a přizpůsobování se této 
změně, jakož i k 
udržitelné energii

I.9 Zvyšování odolnosti 
zemědělských podniků: 
index

R.12 Přizpůsobování se 
změně klimatu: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se lepšího 
přizpůsobování se změně 
klimatu

I.9a Zlepšování odolnosti 
posílenou genetickou 
rozmanitostí: index 
zemědělské biologické 
rozmanitosti měřící 
odrůdovou rozmanitost 
v rámci druhů plodin a 
mezi nimi

R.12a Zlepšování 
odolnosti posílenou 
genetickou rozmanitostí: 
podíl zemědělské půdy 
používající postupy a 
volby příznivé pro 
genetickou rozmanitost

I.10 Přispívat 
ke zmírňování změny 
klimatu: snižování emisí 
skleníkových plynů ze 
zemědělství

R.13 Snižování emisí 
v odvětví živočišné 
výroby: podíl velkých 
dobytčích jednotek, na 
něž se vztahuje podpora 
na snižování emisí 
skleníkových plynů nebo 
amoniaku, včetně 
hospodaření se 
statkovými hnojivy

I.11 Podpora ukládání 
uhlíku: zvýšení obsahu 
organického uhlíku v půdě

R.14 Ukládání uhlíku 
v půdě a biomase: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se snižování 
emisí a zachování nebo 
zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní 
porosty, trvalé kultury s 
trvalým zeleným 
porostem, zemědělská 
půda v rašeliništích, 
lesích atd.)

I.12 Zajištění produkce a 
využívání udržitelné energie 

R.15 Zelená energie 
ze zemědělství 
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v zemědělství: výroba a 
využívání energie 
z obnovitelných zdrojů 
v zemědělství a lesnictví 
vykazující čistý propad 
uhlíku a čisté úspory 
skleníkových plynů bez 
přímé nebo nepřímé změny 
ve využití půdy

a lesnictví: investice 
do kapacit pro výrobu 
energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně 
biologických (MW)

R.15a Zajištění biopaliv 
ze zemědělství a lesnictví, 
která budou účinná a 
udržitelná: investice bez 
přímé či nepřímé vazby 
na změnu ve využívání 
půdy
R.15b Snižování emisí 
z používání hnojiv: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
snižování emisí 
skleníkových plynů 
z používání hnojiv
R.16 Zvyšování 
energetické účinnosti: 
úspory energie 
v zemědělství

R 17 Zalesněná půda: 
oblasti, na něž se 
vztahuje podpora na 
zalesňování a zakládání 
lesů, včetně agrolesnictví

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 8

Znění navržené Komisí

Podporovat udržitelný 
rozvoj přírodních zdrojů, 
jako je voda, půda 
a ovzduší, a účinné 
hospodaření s nimi

I.13 Snižování eroze půdy: 
procentní podíl zemědělské 
půdy postižené mírnou 
a silnou erozí

R.18 Zlepšování kvality 
půdy: podíl zemědělské 
půdy, na niž se vztahují 
závazky hospodaření 
přínosné pro hospodaření 
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s půdou

I.14 Zlepšování kvality 
ovzduší: snižování emisí 
amoniaku ze zemědělství 

R.19 Zlepšování kvality 
ovzduší:  podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se snižování 
emisí amoniaku

I.15 Zlepšování kvality vod: 
hrubá bilance živin 
v zemědělské půdě

R.20 Ochrana kvality 
vod: podíl zemědělské 
půdy, na niž se vztahují 
závazky hospodaření 
týkající se kvality vod

1.16 Omezování úniku 
živin: dusičnany 
v podzemní vodě – 
procentní podíl 
vzorkovacích stanic 
podzemních vod, v nichž je 
koncentrace dusíku vyšší 
než 50 mg/l podle směrnice 
o dusičnanech

R.21 Udržitelné 
hospodaření s živinami: 
podíl zemědělské půdy, 
na niž se vztahují 
závazky týkající se 
lepšího hospodaření s 
živinami

I.17 Snižování tlaku 
na vodní zdroje: index 
spotřeby vody plus (WEI+)

R.22 Udržitelné 
využívání vody: podíl 
zavlažované půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se zlepšení vodní 
bilance

R.23 Výkonnost v oblasti 
životního prostředí / 
klimatu prostřednictvím 
investic: podíl 
zemědělců, kteří jsou 
příjemci podpory 
na investice související 
s péčí o životní prostředí 
nebo klima

R.24 Výkonnost v oblasti 
životního prostředí / 
klimatu prostřednictvím 
znalostí: podíl zemědělců 
čerpajících podporu na 
poradenství / odbornou 
přípravu týkající se 
výkonnosti v oblasti 
životního prostředí / 
klimatu
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Pozměňovací návrh

Podporovat udržitelný 
rozvoj přírodních zdrojů, 
jako je voda, půda 
a ovzduší, a účinné 
hospodaření s nimi

I.13 Snižování eroze půdy  
a zvyšování odolnosti vůči 
extrémním klimatickým 
podmínkám: procentní 
podíl zemědělské půdy 
postižené mírnou a silnou 
erozí

R.18 Zlepšování kvality 
půdy a zvyšování její 
odolnosti vůči extrémním 
klimatickým podmínkám: 
podíl zemědělské půdy, na 
niž se vztahují závazky 
hospodaření přínosné pro 
hospodaření s půdou

I.13a Budování svrchních 
vrstev půdy a zvyšování 
schopnosti zadržovat 
vodu a živiny: procentní 
podíl humusu ve 
svrchních vrstvách půdy 

R.18a Rozvoj 
ekologického zemědělství: 
podíl zemědělské půdy 
čerpající platby na 
přechod na ekologické 
hospodaření nebo na jeho 
zachování 
R.18b: Zdraví půdy: velké 
množství a rozmanitost 
půdní bioty

I.14 Zlepšování kvality 
ovzduší: snižování emisí 
amoniaku ze zemědělství 

R.19 Zlepšování kvality 
ovzduší:  podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se snižování emisí 
amoniaku, mimo jiné 
v souladu s národními 
programy omezování 
znečištění ovzduší na 
základě směrnice (EU) 
2016/2284

I.15 Zlepšování kvality 
vod: hrubá bilance živin 
v zemědělské půdě

R.20 Ochrana kvality vod: 
podíl zemědělské půdy, na 
niž se vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
kvality vod

1.16 Omezování úniku 
živin: dusičnany 
v podzemní vodě – 
procentní podíl 
vzorkovacích stanic 
podzemních vod, v nichž 
je koncentrace dusíku 
vyšší než 50 mg/l podle 
směrnice o dusičnanech

R.21 Udržitelné 
hospodaření s živinami: 
podíl zemědělské půdy, 
na niž se vztahují závazky 
týkající se lepšího 
hospodaření s živinami
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I.17 Snižování tlaku 
na vodní zdroje: index 
spotřeby vody plus 
(WEI+)

R.22 Udržitelné využívání 
vody: podíl zavlažované 
půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se 
zlepšení vodní bilance, 
včetně opatření ke 
snižování eroze půdy, 
měření vody a zvyšování 
schopnosti půdy 
zadržovat vodu v souladu 
s programy pro opatření 
v rámci plánů povodí

I.17a Snižování průniku 
pesticidů do spodních a 
povrchových vod: 
procentní podíl útvarů 
podzemních vod ve 
špatném stavu (na 
základě norem kvality pro 
jednotlivé a celkové 
pesticidy, jež jsou 
uvedeny ve směrnici 
Evropského parlamentu a 
Rady 2006/118/ES1a) a 
procentní podíl 
povrchových vodních 
útvarů, u nichž byly 
překročeny normy 
environmentální kvality 
stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a 
Rady 2008/105/ES1b nebo 
členskými státy pro 
pesticidy používané v 
zemědělství, jež 
představují prioritní látky 
nebo znečišťují látky 
specifické pro povodí

R 22a: Snižování dopadu 
chovu hospodářských 
zvířat na životní 
prostředí: intenzita chovu 
na povodí a region a na 
úrovni členského státu

R.23 Výkonnost v oblasti 
životního prostředí / 
klimatu prostřednictvím 
investic: podíl zemědělců, 
kteří jsou příjemci 
podpory na investice 
související s péčí o životní 
prostředí nebo klima

R.24 Výkonnost v oblasti 
životního prostředí / 
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klimatu prostřednictvím 
znalostí: podíl zemědělců 
čerpajících podporu na 
poradenství / odbornou 
přípravu týkající se 
výkonnosti v oblasti 
životního prostředí / 
klimatu

R.24a Snižování průniku 
pesticidů: podíl 
zemědělské půdy dotčené 
podporovanými 
zvláštními opatřeními, 
která vedou ke snižování 
průniků pesticidů do 
spodních nebo 
povrchových vod
R.24b Ochrana půd 
střídáním plodin: podíl 
orné půdy, na níž se 
střídají plodiny včetně 
luštěninové složky

___________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně 
podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19);
1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách 
environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 
83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84). 

Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Přispívat k ochraně 
biologické rozmanitosti, 
posilovat ekosystémové 
služby a zachovávat 
stanoviště a krajiny

I.18 Zvýšení populace 
polního ptactva: index 
polního ptactva

R.25 Podpora 
udržitelného 
obhospodařování lesů: 
podíl lesní půdy, na niž se 
vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
podpory ochrany a 
obhospodařování lesů
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I.19 Větší ochrana 
biologické rozmanitosti: 
procentní podíl druhů a 
stanovišť v zájmu 
Společenství, který 
souvisí se zemědělstvím, 
se stabilní nebo rostoucí 
tendencí

R.26 Ochrana lesních 
ekosystémů: podíl lesní 
půdy, na niž se vztahují 
závazky hospodaření 
týkající se podpory 
krajiny, biologické 
rozmanitosti a 
ekosystémových služeb 

I.20 Větší poskytování 
ekosystémových služeb: 
podíl využívané 
zemědělské půdy s 
krajinnými prvky

R.27 Zachovávání 
stanovišť a druhů: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
podpory zachování nebo 
obnovy biologické 
rozmanitosti 

R.28 Podpora sítě Natura 
2000: oblast v rámci sítě 
Natura 2000, na niž se 
vztahují závazky týkající 
se ochrany, zachovávání 
a obnovy

R.29 Zachovávání 
krajinných prvků: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se údržby 
krajinných prvků, včetně 
živých plotů

Pozměňovací návrh

Zastavit a zvrátit úbytek 
biologické rozmanitosti, 
posilovat ekosystémové 
služby, zachovávat 
stanoviště a krajiny a 
podporovat způsoby 
hospodaření s vysokou 
přírodní hodnotou

I.18 Zvýšení populace 
polního ptactva: index 
polního ptactva

R.25 Podpora 
udržitelného 
obhospodařování lesů: 
podíl lesní půdy, na niž se 
vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
podpory ochrany a 
obhospodařování lesů

I.19 Větší ochrana 
biologické rozmanitosti: 
procentní podíl druhů a 
stanovišť v zájmu 
Společenství, který 
souvisí se zemědělstvím, 
se stabilní nebo rostoucí 

R.26 Ochrana lesních 
ekosystémů: podíl lesní 
půdy, na niž se vztahují 
závazky hospodaření 
týkající se podpory 
krajiny, biologické 
rozmanitosti a 
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tendencí ekosystémových služeb 

I.20 Větší poskytování 
ekosystémových služeb: 
podíl využívané 
zemědělské půdy s 
krajinnými prvky

R.27 Zachovávání 
stanovišť a druhů: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
podpory zachování nebo 
obnovy biologické 
rozmanitosti 

I.20a Zvrácení úbytku 
opylovačů: index 
opylovačů, včetně včel a 
motýlů

R.27a Posilování 
genetické rozmanitosti: 
index zemědělské 
biologické rozmanitosti 
měřící odrůdovou 
rozmanitost v rámci 
druhů plodin a mezi nimi
R.28 Podpora sítě Natura 
2000: oblast v rámci sítě 
Natura 2000, na niž se 
vztahují závazky týkající 
se ochrany, zachovávání 
a obnovy

R.29 Zachovávání 
krajinných prvků: podíl 
zemědělské půdy, na niž 
se vztahují závazky 
týkající se údržby 
krajinných prvků, včetně 
živých plotů

R.29a Podpora 
hospodaření s vysokou 
přírodní hodnotou: podíl 
zemědělské plochy, na niž 
se vztahují závazky 
hospodaření týkající se 
vytváření vysoké přírodní 
hodnoty

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
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Příloha I – tabulka 1 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Získávat mladé 
zemědělce a usnadňovat 
rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech

1.21 Získávat mladé 
zemědělce: vývoj počtu 
nových zemědělců 

R.30 Generační obměna: 
počet mladých 
zemědělců, kteří založili 
zemědělský podnik s 
využitím podpory 
poskytované v rámci SZP  

Pozměňovací návrh

Získávat mladé zemědělce 
a usnadňovat rozvoj 
podnikání ve 
venkovských oblastech

1.21 Získávat mladé 
zemědělce: vývoj počtu 
nových zemědělců 

R.30 Generační obměna: 
počet mladých zemědělců, 
kteří založili zemědělský 
podnik s 
využitím podpory 
poskytované v rámci SZP  

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 11

Znění navržené Komisí

Podporovat zaměstnanost, 
růst, sociální začleňování 
a místní rozvoj 
ve venkovských 
oblastech, včetně 
biohospodářství a 
udržitelného lesního 
hospodářství

I.22 Příspěvek k tvorbě 
pracovních míst 
ve venkovských 
oblastech: vývoj míry 
zaměstnanosti v převážně 
venkovských oblastech

R.31 Růst a tvorba 
pracovních míst 
ve venkovských 
oblastech: nová pracovní 
místa v podporovaných 
projektech 

I.23 Příspěvek k růstu 
ve venkovských 
oblastech: vývoj HDP na 
hlavu v převážně 
venkovských oblastech

R.32 Rozvoj 
biohospodářství na 
venkově: počet 
biohospodářských 
podniků vytvořených s 
využitím podpory

1.24 Spravedlivější SZP: 
zlepšit rozdělování 
podpory poskytované v 
rámci SZP 

R.33 Digitalizace 
hospodářství venkova: 
venkovské obyvatelstvo, 
na které se vztahuje 
podporovaná strategie 
inteligentních vesnic
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I.25 Podpora začleňování 
venkovských oblastí: 
vývoj indexu chudoby 
ve venkovských oblastech

R.34 Propojení 
evropského venkova: 
podíl venkovského 
obyvatelstva, které 
využívá výhod lepšího 
přístupu ke službám 
a infrastruktuře 
prostřednictvím podpory 
poskytované v rámci SZP

R.35 Podpora sociálního 
začleňování: počet osob 
z menšinových nebo 
ohrožených skupin, které 
využívají výhod 
podporovaných projektů 
sociálního začleňování

Pozměňovací návrh

Podporovat zaměstnanost, 
růst, sociální začleňování 
a místní rozvoj 
ve venkovských 
oblastech, včetně 
biohospodářství a 
udržitelného lesního 
hospodářství

I.22 Příspěvek k tvorbě 
pracovních míst 
ve venkovských 
oblastech: vývoj míry 
zaměstnanosti v převážně 
venkovských oblastech

R.31 Růst a tvorba 
pracovních míst 
ve venkovských 
oblastech: nová pracovní 
místa v podporovaných 
projektech 

I.23 Příspěvek k růstu 
ve venkovských 
oblastech: vývoj HDP na 
hlavu v převážně 
venkovských oblastech

R.32 Rozvoj 
biohospodářství na 
venkově: počet 
biohospodářských 
podniků vytvořených s 
využitím podpory

1.24 Spravedlivější SZP: 
zlepšit rozdělování 
podpory poskytované v 
rámci SZP 

R.33 Digitalizace 
hospodářství venkova: 
podíl venkovského 
obyvatelstva, na které se 
vztahuje podporovaná 
strategie inteligentních 
vesnic

I.25 Podpora začleňování 
venkovských oblastí: 
vývoj indexu chudoby 
ve venkovských oblastech

R.34 Propojení 
evropského venkova: 
podíl venkovského 
obyvatelstva, které 
využívá výhod lepšího 
přístupu ke službám 
a infrastruktuře 
prostřednictvím podpory 
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poskytované v rámci SZP

R.35 Podpora sociálního 
začleňování: počet osob 
z menšinových nebo 
ohrožených skupin, které 
využívají výhod 
podporovaných projektů 
sociálního začleňování

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – řádek 12

Znění navržené Komisí

Zlepšovat reakci 
zemědělství EU na 
společenskou poptávku po 
potravinách a zdraví, 
včetně bezpečných, 
výživných a udržitelných 
potravin, jakož i dobrých 
životních podmínek zvířat

I.26 Omezování míry 
používání antibiotik 
v zemědělství: 
prodej/použití u zvířat 
určených k produkci 
potravin

R.36 Omezování míry 
používání antibiotik: podíl 
velkých dobytčích 
jednotek dotčených 
podporovanými 
opatřeními k omezování 
míry používání antibiotik 
(prevence/snižování)

I.27 Udržitelné používání 
pesticidů: snižovat rizika 
a dopady pesticidů**

R.37 Udržitelné používání 
pesticidů: podíl 
zemědělské půdy dotčené 
podporovanými 
zvláštními opatřeními, 
která vedou 
k udržitelnému používání 
pesticidů za účelem 
snížení jejich rizik 
a dopadů

1.28 Reakce na poptávku 
spotřebitelů po kvalitních 
potravinách: hodnota 
produkce v rámci režimů 
jakosti EU (včetně 
ekologického 
zemědělství) 

R.38 Zlepšování dobrých 
životních podmínek 
zvířat: podíl velkých 
dobytčích jednotek, 
na něž se vztahují opatření 
ke zlepšení dobrých 
životních podmínek zvířat

______________________

** Směrnice o udržitelném používání pesticidů.

Pozměňovací návrh



AD\1181813CS.docx 161/187 PE630.523v04-00

CS

Zlepšovat reakci 
zemědělství EU na 
společenskou poptávku po 
potravinách a zdraví, 
včetně bezpečných, 
výživných a udržitelných 
potravin, jakož i dobrých 
životních podmínek zvířat

I.26 Omezování míry 
používání antibiotik 
v zemědělství: 
prodej/použití u zvířat 
určených k produkci 
potravin

R.36 Omezování míry 
používání antibiotik: podíl 
velkých dobytčích 
jednotek dotčených 
podporovanými 
opatřeními k omezování 
míry používání antibiotik 
(prevence/snižování)

I.26a Udržitelné 
používání veterinárních 
produktů u 
hospodářských zvířat: 
prodej a použití 
veterinárních produktů 
u zvířat určených 
k produkci potravin

R.36a Udržitelné 
používání veterinárních 
produktů: podíl velkých 
dobytčích jednotek, na 
něž se vztahují 
podporovaná opatření 
k omezení používání 
veterinárních produktů 
(předcházení/omezení) 
s cílem snížit jejich rizika 
a negativní dopady

I.27 Udržitelné používání 
pesticidů: nižší závislost 
na používání pesticidů

R.37 Udržitelné používání 
pesticidů: podíl 
zemědělské půdy dotčené 
podporovanými 
zvláštními opatřeními, 
která vedou k nižší 
závislosti na používání 
pesticidů

R.37a Snížení závislosti 
na pesticidech: objemy 
prodaných a použitých 
pesticidů (statistiky 
týkající se pesticidů)

I.28 Reakce na poptávku 
spotřebitelů po kvalitních 
potravinách: hodnota 
produkce v rámci režimů 
jakosti EU (včetně 
ekologického 
zemědělství) 

R.38 Zlepšování dobrých 
životních podmínek 
zvířat: podíl velkých 
dobytčích jednotek, 
na něž se vztahují opatření 
ke zlepšení dobrých 
životních podmínek zvířat

I.28a. Snižování případů 
nedodržování platných 
předpisů v oblasti 
dobrých životních 
podmínek zvířat (nařízení 
Rady č. 1099/2009, 
směrnice Rady 
2007/43/ES, směrnice 

R.38a Snižování intenzity 
chovu: počet velkých 
dobytčích jednotek na 
zemědělskou plochu



PE630.523v04-00 162/187 AD\1181813CS.docx

CS

Rady 1999/74/ES)
I.28b. Snižování intenzity 
chovu podle druhů 
v členském státě

______________________

** Směrnice o udržitelném používání pesticidů.

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Evropské inovační 
partnerství pro znalosti 
a inovace v zemědělství 
(EIP)**

O.1. Počet operačních skupin EIP

O.2 Počet poradců, kteří vytvářejí operační skupiny EIP nebo 
se těchto skupin účastní

Podpora poskytovaná 
v rámci SZP

O.3 Počet příjemců podpory poskytované v rámci SZP

Přímá podpora oddělená 
od produkce

O.4 Počet hektarů pro přímou podporu oddělenou od produkce 

O.5 Počet příjemců pro přímou podporu oddělenou od produkce 

O.6 Počet hektarů, na něž se vztahuje posílená podpora příjmu 
pro mladé zemědělce

O.7 Počet příjemců, na něž se vztahuje posílená podpora 
příjmu pro mladé zemědělce

Nástroje řízení rizik O.8 Počet zemědělců, na něž se vztahují podporované nástroje 
řízení rizik

Podpora vázaná na 
produkci

O.9 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora vázaná na produkci

O.10 Počet osob, na něž je čerpána podpora vázaná 
na produkci

Platby za přírodní 
omezení a jiná omezení 
specifická pro určité 
regiony

O.11 Počet hektarů, na něž je čerpána doplňková platba na oblast 
s přírodními omezeními (3 kategorie)

O.12 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora v rámci sítě 
Natura 2000 nebo podle rámcové směrnice o vodě
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Platby na závazky 
hospodaření (životní 
prostředí a klima, 
genetické zdroje, dobré 
životní podmínky zvířat)

O.13 Počet hektarů (zemědělské plochy), na něž se vztahují 
závazky v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec 
povinných požadavků

O.14 Počet hektarů (lesní půdy), na něž se vztahují závazky 
v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec povinných 
požadavků

O.15 Počet hektarů, na něž se vztahuje podpora na ekologické 
zemědělství

O.16 Počet velkých dobytčích jednotek, na něž se vztahuje 
podpora na dobré životní podmínky a zdraví zvířat nebo 
zvýšená opatření v oblasti biologické bezpečnosti

O.17 Počet projektů podporujících genetické zdroje

Investice O.18 Počet podporovaných produktivních investic 
uskutečňovaných v zemědělském podniku

O.19 Počet podporovaných místních infrastruktur

O.20 Počet podporovaných neproduktivních investic

O.21 Počet podporovaných produktivních investic 
uskutečňovaných mimo zemědělský podnik

Granty na zahájení 
činnosti

O.22 Počet zemědělců, kteří získali grant na zahájení činnosti

O.23 Počet podnikatelů na venkově, kteří získali grant na 
zahájení činnosti

Spolupráce O.24 Počet podporovaných seskupení/organizací producentů

O.25 Počet zemědělců čerpajících podporu na účast v režimech 
jakosti EU

O.26 Počet projektů generační obměny (mladí/starší zemědělci)

O.27 Počet strategií místního rozvoje (LEADER)

O.28 Počet jiných skupin spolupráce (kromě EIP vykázaného v 
ukazateli O.1)

Výměna znalostí a 
informací

O.29 Počet zemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / získali 
poradenství

O.30 Počet nezemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / 
získali poradenství

Horizontální ukazatele O.31 Počet hektarů, na něž se vztahují environmentální postupy 
(syntetický ukazatel fyzické plochy, na niž se vztahuje 
podmíněnost, ekorežimy, agroenvironmentálně-klimatická 
opatření, lesnická opatření, ekologické zemědělství)

O.32 Počet hektarů, na něž se vztahuje podmíněnost (v členění 
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podle postupů dobré zemědělské a environmentální praxe)

Odvětvové programy O.33 Počet organizací producentů, které zřídily provozní fond / 
operační program 

O.34 Počet propagačních a informačních opatření a sledování 
trhu 

O.35 Počet opatření k zachování/zlepšení podmínek včelařství

______________________

Na podporu operačních skupin v rámci EIP se vztahují ustanovení o spolupráci.

Pozměňovací návrh

Evropské inovační 
partnerství pro znalosti 
a inovace v zemědělství 
(EIP)**

O.1 Počet operačních skupin EIP

O.2 Počet poradců, kteří vytvářejí operační skupiny EIP nebo 
se těchto skupin účastní

Podpora poskytovaná 
v rámci SZP

O.3 Počet příjemců podpory poskytované v rámci SZP

Přímá podpora oddělená 
od produkce

O.4 Počet hektarů pro přímou podporu oddělenou od produkce

O.5 Počet příjemců pro přímou podporu oddělenou od produkce 

O.6 Počet hektarů, na něž se vztahuje posílená podpora příjmu 
pro mladé zemědělce

O.7 Počet příjemců, na něž se vztahuje posílená podpora 
příjmu pro mladé zemědělce

Nástroje řízení rizik O.8 Počet zemědělců, na něž se vztahují podporované nástroje 
řízení rizik

Podpora vázaná na 
produkci

O.9 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora vázaná 
na produkci 

O.10 Počet osob, na něž je čerpána podpora vázaná 
na produkci

Platby za přírodní 
omezení a jiná omezení 
specifická pro určité 
regiony

O.11 Počet hektarů, na něž je čerpána doplňková platba na 
oblast s přírodními omezeními (3 kategorie)

O.12 Počet hektarů, na něž je čerpána podpora v rámci sítě 
Natura 2000 nebo podle rámcové směrnice o vodě

Platby na závazky 
hospodaření (životní 
prostředí a klima, 
genetické zdroje, dobré 

O.13 Počet hektarů (zemědělské plochy), na něž se vztahují 
závazky v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec 
povinných požadavků
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životní podmínky zvířat)

O.14 Počet hektarů (lesní půdy), na něž se vztahují závazky 
v oblasti životního prostředí / klimatu nad rámec povinných 
požadavků

O.15 Počet hektarů, na něž se vztahuje podpora na ekologické 
zemědělství

O.16 Počet velkých dobytčích jednotek, na něž se vztahuje 
podpora na dobré životní podmínky a zdraví zvířat nebo 
zvýšená opatření v oblasti biologické bezpečnosti

O.17 Počet projektů podporujících genetické zdroje

Investice O.18 Počet podporovaných produktivních investic 
uskutečňovaných v zemědělském podniku

O.19 Počet podporovaných místních infrastruktur

O.20 Počet podporovaných neproduktivních investic

O.21 Počet podporovaných produktivních investic 
uskutečňovaných mimo zemědělský podnik

Granty na zahájení 
činnosti

O.22 Počet zemědělců, kteří získali grant na zahájení činnosti

O.23 Počet podnikatelů na venkově, kteří získali grant na 
zahájení činnosti

Spolupráce O.24 Počet podporovaných seskupení/organizací producentů

O.25 Počet zemědělců čerpajících podporu na účast v režimech 
jakosti EU

O.26 Počet projektů generační obměny (mladí/starší zemědělci)

O.27 Počet strategií místního rozvoje (LEADER)

O.28 Počet jiných skupin spolupráce (kromě EIP vykázaného v 
ukazateli O.1)

Výměna znalostí a 
informací

O.29 Počet zemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / získali 
poradenství

O.30 Počet nezemědělců, kteří prošli odbornou přípravou / 
získali poradenství

Horizontální ukazatele O.31 Počet hektarů, na něž se vztahují environmentální postupy 
(syntetický ukazatel fyzické plochy, na niž se vztahuje 
podmíněnost, ekorežimy, agroenvironmentálně-klimatická 
opatření, lesnická opatření, ekologické zemědělství)

O.32 Počet hektarů, na něž se vztahuje podmíněnost (v členění 
podle postupů dobré zemědělské a environmentální praxe)

Odvětvové programy O.33 Počet organizací producentů, které zřídily provozní fond / 
operační program 
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O.34 Počet propagačních a informačních opatření a sledování 
trhu 

O.35 Počet opatření k zachování/zlepšení podmínek včelařství

_____________________

Na podporu operačních skupin v rámci EIP se vztahují ustanovení o spolupráci.

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Změna 
klimatu

DZES 1 Zachovávání trvalých 
travních porostů na základě 
poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše

Obecná ochrana proti 
přeměně na zemědělskou 
půdu s jiným využitím za 
účelem zachování zásob 
uhlíku

(její 
zmírňová
ní 
a přizpůs
obování 
se jí)

DZES 2 Vhodná ochrana mokřadů 
a rašelinišť

Ochrana půd bohatých 
na uhlík

DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na 
orné půdě vyjma případů 
odůvodněných zdravím 
rostlin 

Zachování úrovně 
organických složek půdy

Pozměňovací návrh

Změna 
klimatu

DZES 1 Zachovávání trvalých 
travních porostů na základě 
poměru trvalých travních 
porostů k zemědělské ploše 
a míra přeměny na ornou 
půdu Tento poměr by 
neměl klesnout o více než 5 
% ve srovnání s 
ekvivalentním poměrem, 
který byl členskými státy 
stanoven pro referenční 
rok 2013.

Obecná ochrana proti 
přeměně na zemědělskou 
půdu s jiným využitím za 
účelem zachování zásob 
uhlíku

(její 
zmírňová
ní 

DZES 2 Účinná ochrana mokřadů 
a rašelinišť

Ochrana půd bohatých 
na uhlík
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a přizpůs
obování 
se jí)

DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na 
orné půdě vyjma případů 
odůvodněných zdravím 
rostlin 

Zachování úrovně 
organických složek půdy, 
snížení znečištění 
ovzduší

DZES 
3a

Maximální intenzita chovu Bez překročení hranice 
0,7 velkých dobytčích 
jednotek na hektar na 
zemědělské půdě

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 3

Znění navržené Komisí

Voda PPH 1 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví 
rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní 
politiky:

čl. 11 odst. 3 písm. e) 
a odst. 3 písm. h), pokud 
jde o povinné požadavky 
na omezování difúzních 
zdrojů znečištění 
fosforečnany

PPH 2 Směrnice Rady 91/676/EHS 
ze dne 12. prosince 1991 o 
ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů (Úř. 
věst. L 375, 31.12.1991, s. 
1):

články 4 a 5

DZES 4 Zřízení ochranných pásem 
podél vodních toků1

Ochrana říčních toků 
před znečištěním 
a povrchovým stékáním

DZES 5 Použití nástroje pro 
udržitelnost zemědělských 

Udržitelné hospodaření 
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podniků v oblasti živin2 s živinami

______________________
1 Ochranná pásma dobrého zemědělského a environmentálního stavu musí jak uvnitř, 
tak vně ohrožených oblastí vymezených v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/676/EHS 
splňovat alespoň požadavky týkající se podmínek pro používání hnojiv v blízkosti vodních 
toků podle bodu A odst. 4 přílohy II směrnice 91/676/EHS, které se použijí v souladu s 
akčními programy členských států stanovenými podle čl. 5 odst. 4 směrnice 91/676/EHS.
2 Nástroj poskytuje alespoň tyto prvky a funkce: 

a) prvky

• příslušné informace o zemědělském podniku vycházející ze systému evidence půdy 
(LPIS) a integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS),

• informace z odběru vzorků půdy ve vhodném časoprostorovém rozsahu,

• informace o příslušných postupech hospodaření, historii plodin a cílech výnosů,

• označení týkající se právních omezení a požadavků, jež mají význam pro hospodaření 
s živinami v zemědělském podniku,

• úplný rozpočet vyčleněný na živiny.

b) funkce 

• automatické zahrnování dat z co největšího počtu různých zdrojů (systémy LPIS a 
IACS, vlastní údaje zemědělců, rozbory půd atd.), aby zemědělci nemuseli údaje zadávat 
duplicitně,

• umožnění obousměrné komunikace mezi platebními agenturami / řídicími orgány 
a zemědělci,

• modularita a možnost podporovat další cíle v oblasti udržitelnosti (např. hospodaření s 
emisemi, hospodaření s vodou),

• dodržování zásad EU v oblasti interoperability, otevřenosti a opakovaného použití 
údajů, 

• záruky pro bezpečnost údajů a ochranu soukromí v souladu se stávajícími 
osvědčenými normami.

Pozměňovací návrh

Voda PPH 1 čl. 11 odst. 3 písm. e), čl. 11 
odst. 3 písm. h), čl. 11 odst. 
3 písm. j) a čl. 11 odst. 3 
písm. k), pokud jde 
o povinné požadavky 
na omezování difúzních 
zdrojů znečištění 
fosforečnany

PPH 2 Směrnice Rady 91/676/EHS 
ze dne 12. prosince 1991 o 
ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze 
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zemědělských zdrojů (Úř. 
věst. L 375, 31.12.1991, s. 
1):

články 4 a 5

DZES 4 Zřízení ochranných pásem 
podél vodních toků1 
o minimální šířce 3 m, na 
kterých se nesmí používat 
žádná hnojiva a přípravky 
na ochranu rostlin

Ochrana říčních toků, 
opylovačů, vodních 
zdrojů a vodních druhů 
nebo ekosystémů před 
znečištěním, toxicitou 
a povrchovým stékáním

DZES 5 Použití nástroje pro 
udržitelnost zemědělských 
podniků v oblasti živin2 a 
snížení vstupů

Udržitelné hospodaření 
s živinami, pesticidy a 
veterinárními produkty 
přiměřeně k velikosti a 
intenzitě zemědělského 
podniku

______________________
1 Ochranná pásma dobrého zemědělského a environmentálního stavu musí jak uvnitř, 
tak vně ohrožených oblastí vymezených v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/676/EHS 
splňovat alespoň požadavky týkající se podmínek pro používání hnojiv v blízkosti vodních 
toků podle bodu A odst. 4 přílohy II směrnice 91/676/EHS, které se použijí v souladu s 
akčními programy členských států stanovenými podle čl. 5 odst. 4 směrnice 91/676/EHS.
2 Nástroj poskytuje alespoň tyto prvky a funkce: 

a) prvky

• příslušné informace o zemědělském podniku vycházející ze systému evidence půdy 
(LPIS) a integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS),

• informace z odběru vzorků půdy ve vhodném časoprostorovém rozsahu,

• informace o příslušných postupech hospodaření, historii plodin a cílech výnosů,

• označení týkající se právních omezení a požadavků, jež mají význam pro hospodaření 
s živinami v zemědělském podniku,

• úplný rozpočet vyčleněný na živiny.

b) funkce 

• automatické zahrnování dat z co největšího počtu různých zdrojů (systémy LPIS a 
IACS, vlastní údaje zemědělců, rozbory půd atd.), aby zemědělci nemuseli údaje zadávat 
duplicitně,

• umožnění obousměrné komunikace mezi platebními agenturami / řídicími orgány 
a zemědělci,

• modularita a možnost podporovat další cíle v oblasti udržitelnosti (např. hospodaření s 
emisemi, hospodaření s vodou),

• dodržování zásad EU v oblasti interoperability, otevřenosti a opakovaného použití 
údajů, 
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• záruky pro bezpečnost údajů a ochranu soukromí v souladu se stávajícími 
osvědčenými normami.

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 4

Znění navržené Komisí

Půda DZES 6 Provádění orby způsobem, 
který snižuje riziko 
degradace půdy, mimo jiné 
s ohledem na svahy

Minimální úroveň 
obhospodařování půdy 
odrážející specifické 
místní podmínky k 
omezování eroze

(ochrana 
a kvalita)

DZES 7 Žádná holá půda 
v nejcitlivějším období či 
obdobích

Ochrana půd v zimě

DZES 8 Střídání plodin Zachovávání půdního 
potenciálu

Pozměňovací návrh

Půda DZES 6 Vhodné provádění orby a 
obhospodařování půdy 
způsobem, který snižuje 
riziko degradace půdy, 
mimo jiné s ohledem na 
svahy.

Minimální úroveň 
obhospodařování půdy 
odrážející specifické 
místní podmínky 
k omezování eroze a 
zachování zásob uhlíku

(ochrana 
a kvalita)

DZES 7 Žádná holá půda 
v nejcitlivějším období či 
obdobích

Fyzická ochrana půdy 
před erozí a zachování 
půdní bioty a současné 
umožnění tradičních 
postupů

DZES 8 Přinejmenším čtyřleté 
střídání plodin, včetně 
pěstování luštěninové 
složky

Zachovávání půdního 
potenciálu

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí
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Biologic
ká 
rozmanit
ost 
a krajina

PPH 3 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7):

(ochrana 
a kvalita)

čl. 3 odst. 1 a odst. 2 písm. 
b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4

PPH 4 Směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. 
L 206, 22.7.1992, s. 7):

čl. 6 odst. 1 a 2

DZES 9 Minimální podíl 
zemědělské plochy 
vyhrazený pro neprodukční 
prvky nebo oblasti

Zachování 
neprodukčních prvků 
a oblastí ke zlepšení 
biologické rozmanitosti 
v zemědělských 
podnicích

Zachování krajinných prvků

Zákaz ořezu živých plotů a 
stromů v období hnízdění a 
odchovu mláďat 

Jako možnost – opatření 
proti invazivním druhům 
rostlin

DZES 10 Zákaz přeměny nebo orby 
trvalých travních porostů 
v lokalitách sítě Natura 
2000

Ochrana stanovišť 
a druhů

Pozměňovací návrh

Biologic
ká 
rozmanit
ost 
a krajina

PPH 3 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2009/147/ES ze dne 30. 
listopadu 2009 o ochraně 
volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7):

(ochrana 
a kvalita)

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 
písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 
a čl. 5 písm. a), b) a d)
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PPH 4 Směrnice Rady 92/43/EHS 
ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. 
L 206, 22.7.1992, s. 7):

Článek 2, čl. 3 odst. 3, čl. 6 
odst. 1 a 2, čl. 12 odst. 1 a 
čl. 13 odst. 1

DZES 9 Minimální podíl ve výši 7 % 
zemědělské plochy 
vyhrazený pro neprodukční 
prvky nebo oblasti, kde 
nesmějí být používány 
syntetické pesticidy a 
hnojiva

Zachování 
neprodukčních prvků 
a oblastí ke zlepšení 
biologické rozmanitosti 
v zemědělských 
podnicích, včetně 
funkční biologické 
rozmanitosti a 
prospěšných druhů

Zachování krajinných prvků

Zákaz ořezu živých plotů a 
stromů v období hnízdění a 
odchovu mláďat 

Jako možnost – opatření 
proti invazivním druhům 
rostlin

DZES 10 Zákaz přeměny nebo orby 
trvalých travních porostů 
v lokalitách sítě Natura 
2000

Ochrana stanovišť 
a druhů, propad uhlíku

Pozměňovací návrh 194

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 6

Znění navržené Komisí

Bezpečn
ost 
potravin

PPH 5 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. 
ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového 
práva, zřizuje se Evropský 
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úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy 
týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 
1.2.2002, s. 1):

Články 14 a 15, čl. 17 odst. 
13 a články 18, 19 a 20

PPH 6 Směrnice Rady 96/22/ES ze 
dne 29. dubna 1996 o 
zákazu používání některých 
látek s hormonálním nebo 
tyreostatickým účinkem a 
beta-sympatomimetik v 
chovech zvířat a o zrušení 
směrnic 81/602/EHS, 
88/146/EHS a 88/299/EHS 
(Úř. věst. L 125, 23.5.1996, 
s. 3):

čl. 3 písm. a), b), d) a e) a 
články 4, 5 a 7

______________________
3 Provedené zejména prostřednictvím:

— článku 14 nařízení (ES) č. 470/2009 a přílohy nařízení (ES) č. 37/2010,

— nařízení (ES) č. 852/2004: čl. 4 odst. 1 a příloha I část A (bod II odst. 4 písm. g), h) a 
j), odst. 5 písm. f) a h), odst. 6; bod III odst. 8 písm. a), b), d) a e), odst. 9 písm. a) a c)),

— nařízení (ES) č. 853/2004: čl. 3 odst. 1 a příloha III oddíl IX kapitola I (bod I odst. 1 
písm. b), c), d) a e); bod I odst. 2 písm. a) podbody i), ii) a iii), písm. b) podbody i) a ii) a 
písm. c); bod I odst. 3; bod I odst. 4; bod I odst. 5; bod II část A odst. 1, 2, 3 a 4; bod II část B 
odst. 1 písm. a) a d), odst. 2, odst. 4 písm. a) a b)), příloha III oddíl X kapitola I bod 1,

— nařízení (ES) č. 183/2005: čl. 5 odst. 1 a příloha I část A (bod I odst. 4 písm. e) a g); 
bod II odst. 2 písm. a), b) a e)), čl. 5 odst. 5 a příloha III (nadpis „KRMENÍ“, bod 1 
„Skladování“ první a poslední věta a bod 2 „Rozvoz“ třetí věta), čl. 5 odst. 6 a

— nařízení (ES) č. 396/2005: článek 18.

Pozměňovací návrh

Bezpečn
ost 
potravin

PPH 5 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002 ze dne 28. 
ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového 
práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy 
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týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 
1.2.2002, s. 1):

Články 14 a 15, čl. 17 odst. 
13 a články 18, 19 a 20

PPH 6 Směrnice Rady 96/22/ES ze 
dne 29. dubna 1996 o 
zákazu používání některých 
látek s hormonálním nebo 
tyreostatickým účinkem a 
beta-sympatomimetik v 
chovech zvířat a o zrušení 
směrnic 81/602/EHS, 
88/146/EHS a 88/299/EHS 
(Úř. věst. L 125, 23.5.1996, 
s. 3):

čl. 3 písm. a), b), d) a e) a 
články 4, 5 a 7

PPH 6a 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):
články 107 a 108

______________________
3 Provedené zejména prostřednictvím:

— článku 14 nařízení (ES) č. 470/2009 a přílohy nařízení (ES) č. 37/2010,

— nařízení (ES) č. 852/2004: čl. 4 odst. 1 a příloha I část A (bod II odst. 4 písm. g), h) a 
j), odst. 5 písm. f) a h), odst. 6; bod III odst. 8 písm. a), b), d) a e), odst. 9 písm. a) a c)),

— nařízení (ES) č. 853/2004: čl. 3 odst. 1 a příloha III oddíl IX kapitola I (bod I odst. 1 
písm. b), c), d) a e); bod I odst. 2 písm. a) podbody i), ii) a iii), písm. b) podbody i) a ii) a 
písm. c); bod I odst. 3; bod I odst. 4; bod I odst. 5; bod II část A odst. 1, 2, 3 a 4; bod II část B 
odst. 1 písm. a) a d), odst. 2, odst. 4 písm. a) a b)), příloha III oddíl X kapitola I bod 1,

— nařízení (ES) č. 183/2005: čl. 5 odst. 1 a příloha I část A (bod I odst. 4 písm. e) a g); 
bod II odst. 2 písm. a), b) a e)), čl. 5 odst. 5 a příloha III (nadpis „KRMENÍ“, bod 1 
„Skladování“ první a poslední věta a bod 2 „Rozvoz“ třetí věta), čl. 5 odst. 6 a

— nařízení (ES) č. 396/2005: článek 18.

Pozměňovací návrh 195
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Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 7

Znění navržené Komisí

Identifikace a 
evidence 
zvířat

PPH 
7

Směrnice Rady 2008/71/ES 
ze dne 15. července 2008 o 
identifikaci a evidování 
prasat (Úř. věst. L 213, 
8.8.2008, s. 31):

články 3, 4 a 5

PPH 
8

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 1760/2000 ze dne 17. 
července 2000 o systému 
identifikace a evidence 
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):

články 4 a 7

PPH 
9

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):

články 3, 4 a 5

Pozměňovací návrh

Identifikace a 
evidence 
zvířat

PPH 
7

Směrnice Rady 
2008/71/ES ze dne 15. 
července 2008 o 
identifikaci a evidování 
prasat (Úř. věst. L 213, 
8.8.2008, s. 31):

články 3, 4 a 5

PPH Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
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8 č. 1760/2000 ze dne 17. 
července 2000 o systému 
identifikace a evidence 
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):

články 4 a 7

PPH 
9

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):

články 3, 4 a 5

Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 8

Znění navržené Komisí
Nákazy 
zvířat

PPH 10 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 999/2001 ze dne 22. 
května 2001 o stanovení 
pravidel pro prevenci, 
tlumení a eradikaci 
některých přenosných 
spongiformních 
encefalopatií (Úř. věst. L 
147, 31.5.2001, s. 1):

články 7, 11, 12, 13 a 15

PPH 11 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2016/429 ze dne 9. března 
2016 o nákazách zvířat 
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(Úř. věst. L 84, 31.3.2016, 
s. 1):

čl. 18 odst. 1 s omezením 
na slintavku a kulhavku, 
vezikulární chorobu prasat 
a katarální horečku ovcí

Pozměňovací návrh

Nákazy 
zvířat

SMR 10 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001 ze dne 
22. května 2001 o 
stanovení pravidel pro 
prevenci, tlumení a 
eradikaci některých 
přenosných 
spongiformních 
encefalopatií (Úř. věst. L 
147, 31.5.2001, s. 1):

články 7, 11, 12, 13 a 15

PPH 11 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2016/429 ze dne 9. března 
2016 o nákazách zvířat 
(Úř. věst. L 84, 31.3.2016, 
s. 1):

čl. 18 odst. 1 s omezením 
na slintavku a kulhavku, 
vezikulární chorobu prasat 
a katarální horečku ovcí

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 9

Znění navržené Komisí

Přípravk
y na 
ochranu 
rostlin

PPH 12 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, 



PE630.523v04-00 178/187 AD\1181813CS.docx

CS

24.11.2009, s. 1):

čl. 55 první a druhá věta

PPH 13 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):

čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 
až 5

článek 12, pokud jde 
o omezení používání 
pesticidů v chráněných 
oblastech vymezených 
na základě rámcové 
směrnice o vodě a právních 
předpisů týkajících se sítě 
Natura 2000

čl. 13 odst. 1 a 3 týkající se 
nakládání s pesticidy 
a jejich skladování 
a likvidace jejich zbytků

Pozměňovací návrh

Přípravk
y na 
ochranu 
rostlin

PPH 12 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):

čl. 55 první a druhá věta

článek 67
PPH 13 Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se 
stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem 
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dosažení udržitelného 
používání pesticidů (Úř. 
věst. L 309, 24.11.2009, 
s. 71):

čl. 5 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 
až 5

článek 12, pokud jde 
o omezení používání 
pesticidů v chráněných 
oblastech vymezených 
na základě rámcové 
směrnice o vodě 
a právních předpisů 
týkajících se sítě Natura 
2000

čl. 13 odst. 1 a 3 týkající 
se nakládání s pesticidy 
a jejich skladování 
a likvidace jejich zbytků

článek 14

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – řádek 10

Znění navržené Komisí

Dobré 
životní 
podmínk
y zvířat

PPH 14 Směrnice Rady 
2008/119/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se 
stanoví minimální 
požadavky pro ochranu 
telat (Úř. věst. L 10, 
15.1.2009, s. 7):

články 3 a 4

PPH 15 Směrnice Rady 
2008/120/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se 
stanoví minimální 
požadavky pro ochranu 
prasat (Úř. věst. L 47, 
18.2.2009, s. 5):

články 3 a 4
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PPH 16 Směrnice Rady 98/58/ES ze 
dne 20. července 1998 o 
ochraně zvířat chovaných 
pro hospodářské účely (Úř. 
věst. L 221, 8.8.1998, s. 
23):

článek 4

Pozměňovací návrh

Dobré 
životní 
podmínk
y zvířat

DZES 
10a

Zvířata musí mít možnost 
lehnout si, postavit se, 
natáhnout končetiny a 
otočit se.

PPH 14 Směrnice Rady 
2008/119/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se 
stanoví minimální 
požadavky pro ochranu 
telat (Úř. věst. L 10, 
15.1.2009, s. 7):

články 3 a 4

PPH 15 Směrnice Rady 
2008/120/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se 
stanoví minimální 
požadavky pro ochranu 
prasat (Úř. věst. L 47, 
18.2.2009, s. 5):

články 3 a 4

PPH 16 Směrnice Rady 98/58/ES 
ze dne 20. července 1998 
o ochraně zvířat 
chovaných pro 
hospodářské účely (Úř. 
věst. L 221, 8.8.1998, s. 
23):

PPH 16a Nařízení Rady (ES) 
č. 1099/2009 ze dne 
24. září 2009 o ochraně 
zvířat při usmrcování 
(Úř. věst. L 303, 
18.11.2009, s. 1):
Články 3 a 4

PPH 16b Směrnice Rady 
2007/43/ES ze dne 
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28. června 2007 
o minimálních pravidlech 
pro ochranu kuřat 
chovaných na maso (Úř. 
věst. L 182, 12.7.2007, s. 
19):
Článek 3

PPH 16c Směrnice Rady 
1999/74/ES ze dne 19. 
července 1999, kterou se 
stanoví minimální 
požadavky na ochranu 
nosnic (Úř. věst. L 203, 
3.8.1999, s. 53):
Článek 3 

PPH 16d Nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 ze dne 22. 
prosince 2004 o ochraně 
zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a 
o změně směrnic 
64/432/EHS a 93/119/ES 
a nařízení (ES) č. 
1255/97 (Úř. věst. L 3, 
5.1. 2005, s. 1):
Článek 3

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Příloha XI

Znění navržené Komisí

Příloha XI

Právní předpisy EU v oblasti životního prostředí a klimatu, k jejichž cílům by měly přispívat 
strategické plány SZP členských států podle článků 96, 97 a 103:

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků,

– směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,
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– směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 
o snížení národních emisí některých látek znečisťujících ovzduší, o změně směrnice 
2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES,

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce 
politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových 
plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu],

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o závazném každoročním snižování 
emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné 
energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu],

– směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

–  [směrnice Evropského parlamentu a Rady XXXX, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti],

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o správě energetické unie, kterým se 
mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 
663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, 
směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013],

– 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. 

Pozměňovací návrh

Příloha XI

Právní předpisy EU v oblasti životního prostředí a klimatu, k jejichž cílům by měly přispívat 
strategické plány SZP členských států podle článků 96, 97 a 103:

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků,

– směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,

– směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním 
dusičnany ze zemědělských zdrojů,

– směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a 
čistším ovzduší pro Evropu,
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– směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 
o snížení národních emisí některých látek znečisťujících ovzduší, o změně směrnice 
2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES,

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o zahrnutí emisí skleníkových plynů 
a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce 
politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových 
plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu],

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o závazném každoročním snižování 
emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné 
energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí 
skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu],

– směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

–  [směrnice Evropského parlamentu a Rady XXXX, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti],

–  [nařízení Evropského parlamentu a Rady XXXX o správě energetické unie, kterým se 
mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 
663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, 
směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013],

– 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. 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) XX/XX o minimálních požadavcích 
na opětovné využívání vody;
– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o dodávání přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Příloha XI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA XIa 
PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU, 
K JEJICHŽ CÍLŮM BY MĚLY 
PŘISPÍVAT STRATEGICKÉ PLÁNY 
SZP ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE 
ČLÁNKŮ 96, 97 A 103: 
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– směrnice Rady 98/58/ES ze dne 
20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely;
– směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 
19. července 1999, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu nosnic; 
– směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 
28. června 2007 o minimálních pravidlech 
pro ochranu kuřat chovaných na maso; 
– směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 
18. prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu telat; 
– směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu prasat; 
– nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 
16. června 2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1234/2007, pokud jde o obchodní normy 
pro drůbeží maso; 
– nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 
22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 
přepravy a souvisejících činností 
a o změně směrnic 64/432/EHS 
a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97;
– nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 
24. září 2009 o ochraně zvířat při 
usmrcování; 
– Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 
2018 o veterinárních léčivých přípravcích 
a o zrušení směrnice Rady 2001/82/ES; 
– Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 
2018 o výrobě, uvádění na trh a používání 
medikovaných krmiv, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
183/2005 a o zrušení směrnice Rady 
90/167/EHS; 
– nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 
o úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech prováděných s cílem zajistit 
uplatňování potravinového a krmivového 
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práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, 
zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
rostlin;

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Příloha XII – tabulka 1 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Přispívat ke zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii 

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se snižování emisí a 
zachování nebo zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní porosty, zemědělská 
půda v rašeliništích, lesích atd.) 

Pozměňovací návrh

Přispívat ke zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se snižování emisí 
a zachování nebo zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní porosty, trvalé 
kultury, zemědělská půda v rašeliništích, 
lesích atd.)
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