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Pozměňovací návrh 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zkušenosti získané z provádění nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 
2003, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce a kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 
č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) 
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) 
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 , ukazují, 
že určité prvky mechanismu podpor je 
třeba upravit. Zejména by mělo být 
rozšířeno oddělení přímé podpory a 
zjednodušeno fungování režimu jednotné 
platby. Rovněž je třeba poznamenat, že 
nařízení (ES) č. 1782/2003 bylo od svého 
vstupu v platnost podstatně pozměněno. Na 
základě tohoto vývoje a v zájmu 
přehlednosti by mělo být zrušeno a 
nahrazeno novým nařízením.

(1) Zkušenosti získané z provádění nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 
2003, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce a kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 
č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) 
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) 
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 , ukazují, 
že určité prvky mechanismu podpor je 
třeba upravit. Zejména by mělo být 
rozšířeno oddělení přímé podpory s cílem
dosáhnout úplného oddělení, které by 
mělo být posuzováno případ od případu,
a dále by mělo být zjednodušeno fungování 
režimu jednotné platby. Rovněž je třeba 
poznamenat, že nařízení (ES) č. 1782/2003 
bylo od svého vstupu v platnost podstatně 
pozměněno. Na základě tohoto vývoje a 
v zájmu přehlednosti by mělo být zrušeno a 
nahrazeno novým nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zkušenosti získané z provádění nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 
2003, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce a kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 
č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) 
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) 
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 , ukazují, 
že určité prvky mechanismu podpor je 
třeba upravit. Zejména by mělo být 
rozšířeno oddělení přímé podpory a 
zjednodušeno fungování režimu jednotné 
platby. Rovněž je třeba poznamenat, že 
nařízení (ES) č. 1782/2003 bylo od svého 
vstupu v platnost podstatně pozměněno. Na 
základě tohoto vývoje a v zájmu 
přehlednosti by mělo být zrušeno a 
nahrazeno novým nařízením.

(1) Zkušenosti získané z provádění nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 
2003, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se 
zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce a kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) 
č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 
č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) 
č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) 
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 , ukazují, 
že určité prvky mechanismu podpor je 
třeba upravit. Zejména by bylo vhodné 
rozšířit oddělení přímé podpory a 
zjednodušit fungování režimu jednotné 
platby. Rovněž je třeba poznamenat, že 
nařízení (ES) č. 1782/2003 bylo od svého 
vstupu v platnost podstatně pozměněno. Na 
základě tohoto vývoje a v zájmu 
přehlednosti by mělo být zrušeno a 
nahrazeno novým nařízením.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 

(1) Nařízení (ES) č. 1782/2003 stanovilo 
zásadu, že zemědělci, kteří nesplňují 
některé požadavky v oblasti veřejného 
zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin, 
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životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. Je proto třeba 
upravit oblast působnosti podmíněnosti.

životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, podléhají snížení přímé 
podpory nebo jsou z ní vyloučeni. Tento 
systém „podmíněnosti“ tvoří nedílnou 
součást podpory Společenství v rámci 
přímých plateb, a měl by proto být 
zachován. Zkušenosti však ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost či zemědělskou 
půdu nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než zemědělců. V důsledku 
nedostatečných zdrojů vody a změny 
klimatu vzniká zároveň potřeba nového 
přístupu, který by se zaměřil na veškerou 
zemědělskou praxi v souvislosti se 
sociálními a environmentálními 
potřebami.  Je proto třeba upravit oblast 
působnosti podmíněnosti tak, aby došlo ke 
zjednodušení postupu a aby se zamezilo 
další byrokratické zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství 
v souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody.

(3) Ve stále větší části Společenství se 
stává ochrana vod a vodní hospodářství 
v souvislosti se zemědělskou činností stále 
větším problémem. Bylo by proto třeba i 
posílit stávající rámec Společenství pro 
dobrý zemědělský a ekologický stav za 
účelem zvýšení stupně retence vody, 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a rozumného řízení využívání 
vody.

Or. pl
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Odůvodnění

Jedním z hlavních environmentálních problémů projevujících se na území Společenství se 
stává prohlubující se nedostatek vody, který zaznamenáváme i v kultivovaných oblastech. 

Skutečnost, že neexistují určitá opatření zaměřená na zvyšování stupně retence vody a na 
racionalizaci využívání vody, může vést k vážnému narušení odvětví zemědělství i k obtížně 
vratným změnám přirozeného prostředí na jeho území.

Pozměňovací návrh 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství 
v souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit 
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody.

(3) V některých oblastech představuje 
ochrana vod a vodní hospodářství 
v souvislosti se zemědělskou činností stále 
větší problém. Bylo by proto třeba i posílit 
stávající rámec Společenství pro dobrý 
zemědělský a ekologický stav za účelem 
ochrany vody před znečišťováním a 
odtékáním a řízení využívání vody, 
s důrazem na zlepšení systémů řízení 
agronomie a systémů vodního 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 

(5) Aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi 
politickými nástroji určenými k propagaci 
udržitelného zemědělství a nástroji 
určenými k podpoře rozvoje venkova, byl 
nařízením (ES) č. 1782/2003 zaveden 
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povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR.

povinný systém postupného snižování 
přímých plateb („odlišení“). Tento systém 
by měl být zachován včetně osvobození od 
plateb do výše 5 000 EUR, pokud však 
není ohrožena ziskovost zemědělských 
podniků v rámci Společenství.

Or. es

Odůvodnění

Systematické snižování přímých podpor pro zemědělce by mohlo výrazně snížit ziskovost 
podniků a ohrozit provoz mnohých z nich. Evropská unie musí v budoucnu dbát na zajištění 
své soběstačnosti v oblasti produkce potravin.

Pozměňovací návrh 46
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství. 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 

(6) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství na 
území Společenství a přijmout určitá 
opatření. Ochrana biologické rozmanitosti 
zůstává spolu se stabilizací vodního 
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Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí1. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)2. Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

hospodářství hlavním úkolem a i když 
došlo k výraznému pokroku, přesto bude 
možno dosáhnout cíle týkajícího se 
snížení ztráty biologické rozmanitosti na 
území Společenství, který si Evropské
společenství stanovilo pro rok 2010, pouze 
pod podmínkou vynaložení dalšího úsilí 
v této oblasti. Toto úsilí by se mělo projevit 
rovněž hlubokými strukturálními 
změnami zemědělského modelu 
Společenství, díky nimž bude možno využít 
zkušeností států, v nichž je zemědělství 
založeno na málo rozšířeném tradičním 
modelu zemědělské struktury. 
Společenství v důsledku toho uznává, že 
musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) . Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

Or. pl

                                               
1 Závěry Rady, Brusel, 18.12.2006, 16164/06.
2 Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2012/2006 

(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 8).
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Odůvodnění

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Pozměňovací návrh 47
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství . 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 

(6) Prostředky dosažené díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství . 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
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problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 

(7) Úspory vzniklé díky mechanismu 
odlišení zavedenému nařízením (ES) 
č. 1782/2003 se použijí na financování 
opatření v rámci politiky rozvoje venkova. 
Od přijetí uvedeného nařízení se odvětví 
zemědělství potýká s řadou nových a 
závažných problémů, jako jsou změna 
klimatu, narůstající význam bioenergie a 
rovněž nutnost lepšího hospodaření 
s vodou a účinnější ochrana biologické 
rozmanitosti. Evropské společenství bylo 
jakožto smluvní strana Kjótského 
protokolu vyzváno, aby upravilo své 
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politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství . 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
postupně většího snižování přímých plateb 
prostřednictvím odlišení.

politiky na základě aspektů souvisejících se 
změnou klimatu. Navíc by se měly 
v důsledku vážných problémů 
s nedostatkem vody a se suchem dále řešit 
otázky týkající se vodního hospodářství . 
Ochrana biologické rozmanitosti zůstává 
hlavním úkolem a i když došlo 
k výraznému pokroku, bude dosažení cíle 
Evropského společenství pro rok 2010 
v oblasti biologické rozmanitosti 
vyžadovat další úsilí. Společenství uznává, 
že musí v rámci svých politik tyto nové 
problémy řešit. V oblasti zemědělství 
představují vhodný nástroj pro jejich řešení 
programy pro rozvoj venkova podle 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 
20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Aby 
mohly členské státy v souladu s tím 
revidovat své programy pro rozvoj 
venkova a nemusely snižovat své stávající 
činnosti v oblasti rozvoje venkova v jiných 
oblastech, je třeba, aby měly k dispozici 
dodatečné finanční prostředky. Finanční 
perspektivy pro léta 2007 až 2013 však 
nepočítají s finančními prostředky na 
nezbytné posílení politiky Společenství 
v oblasti rozvoje venkova. Za těchto 
okolností je třeba zmobilizovat velkou část 
potřebných finančních zdrojů pomocí 
snižování přímých plateb prostřednictvím 
odlišení.

Or. nl

Odůvodnění

Nezbytným tématem je rozvoj venkova. Není nutno přistoupit k dalšímu odlišení, ale raději 
k rozšíření článku 68 (nařízení Rady 1782/2003). Tento článek poskytuje členským státům 
možnost znovu přidělit podporu příjmů, např. ve prospěch zemědělství, které respektuje
životní prostředí.  Kontrola výdajů je kromě toho v rámci prvního pilíře organizována lépe 
než v rámci druhého.  
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Pozměňovací návrh 49
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je třeba, aby ty členské státy, které se 
rozhodnou uplatňovat systém 
dobrovolného odlišení, zohlednily zvýšené
částky povinného odlišení. Nařízení Rady 
(ES) č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 
o pravidlech pro dobrovolné odlišení 
přímých plateb podle nařízení (ES) 
č. 1782/2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zavádějí některé režimy podpor 
pro zemědělce , by mělo být odpovídajícím 
způsobem změněno.

(10) Je třeba, aby ty členské státy, které se 
rozhodnou uplatňovat systém 
dobrovolného odlišení, zohlednily částky 
povinného odlišení. Nařízení Rady (ES) 
č. 378/2007 ze dne 27. března 2007 o 
pravidlech pro dobrovolné odlišení 
přímých plateb podle nařízení (ES) 
č. 1782/2003, kterým se stanoví společná 
pravidla pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky a 
kterým se zavádějí některé režimy podpor 
pro zemědělce , by mělo být odpovídajícím 
způsobem změněno.

Or. nl

Odůvodnění

Nezbytným tématem je rozvoj venkova. Není nutno přistoupit k dalšímu odlišení, ale raději 
k rozšíření článku 68 (nařízení Rady 1782/2003). Tento článek poskytuje členským státům 
možnost znovu přidělit podporu příjmů, např. ve prospěch zemědělství, které respektuje 
životní prostředí.  Kontrola výdajů je kromě toho v rámci prvního pilíře organizována lépe 
než v rámci druhého.  

Pozměňovací návrh 50
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 

Částky vyplývající z použití snížení 
stanovených v tomto nařízení by měly být 
rozděleny mezi členské státy podle 
objektivních kritérií. Je však vhodné 
rozhodnout, že určité procento částek by 
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kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny. 
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dalšího snížení 
v rámci odlišení by však měly být dány 
k dispozici těm členským státům, kde byly 
vytvořeny.

mělo zůstat v členských státech, kde byly 
vytvořeny. S ohledem na strukturální 
úpravy vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím nových procentních podílů
v rámci odlišení a použitím limitní hranice 
podpor by však měly být dány k dispozici 
těm členským státům, kde byly vytvořeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny. 
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv dalšího snížení 
v rámci odlišení by však měly být dány 
k dispozici těm členským státům, kde byly 
vytvořeny. 

(11) Částky vyplývající z použití 5 
procentních bodů odpovídajících snížením 
v rámci odlišení stanoveným v nařízení 
(ES) č. 1782/2003 by měly být rozděleny 
mezi členské státy podle objektivních 
kritérií. Je však vhodné rozhodnout, že 
určité procento částek by mělo zůstat 
v členských státech, kde byly vytvořeny. 
S ohledem na strukturální úpravy 
vyplývající ze zrušení intervence ve 
prospěch žita je vhodné stanovit pro 
některé regiony produkující žito konkrétní 
opatření, financovaná částí částek 
vytvořených odlišením. Částky získané 
použitím jakéhokoliv snížení v rámci 
odlišení by však měly být dány k dispozici 
těm členským státům, kde byly vytvořeny. 

Or. nl
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Odůvodnění

Nezbytným tématem je rozvoj venkova. Není nutno přistoupit k dalšímu odlišení, ale raději 
k rozšíření článku 68 (nařízení Rady 1782/2003). Tento článek poskytuje členským státům 
možnost znovu přidělit podporu příjmů, např. ve prospěch zemědělství, které respektuje 
životní prostředí.  Kontrola výdajů je kromě toho v rámci prvního pilíře organizována lépe 
než v rámci druhého.  

Pozměňovací návrh 52
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Veškeré stávající přímé platby by 
měly být do roku 2013 postupně zrušeny. 
Do té doby by měli zemědělci dostávat 
podpory pouze na zajišťování veřejných 
služeb, jakými je posilování biologické 
rozmanitosti a vodní hospodářství, a na 
činnosti v oblasti životního prostředí, 
ochrany zvířat a bezpečnosti potravin. 

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí podpořit to, aby zemědělci reagovali na vývoj trhu. Přímé dotace narušují trh 
a významně omezují finanční prostředky Společenství. Řízení v oblasti životního prostředí by 
mělo být zajišťováno v rámci druhého pilíře.

Pozměňovací návrh 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) První pilíř SZP by měl být 
v budoucnu zachován, aby zaručil, že 
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zemědělci budou hrát klíčovou úlohu ve 
fungování hospodářství mnoha 
venkovských regionů, v ochraně krajiny 
a zajišťování vysokých norem bezpečnosti 
potravin, které vyžaduje Evropská unie.

Or. es

Odůvodnění

Systematické snižování přímých podpor pro zemědělce by mohlo výrazně snížit ziskovost 
podniků a ohrozit provoz mnohých z nich. Evropská unie musí v budoucnu dbát na zajištění 
své soběstačnosti v oblasti produkce potravin.

Pozměňovací návrh 54
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou 
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce si výrobci 
mohou pružněji vybírat a mohou při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. To se 
zejména týká odvětví plodin na orné půdě, 
chmelu a osiv, a do určité míry i odvětví 
hovězího masa. Částečně vázané platby v 
těchto odvětvích by proto měly být 
začleněny do režimu jednotné platby. Aby 
se mohli zemědělci v odvětví hovězího 
masa postupně přizpůsobit novému 
uspořádání podpor, je třeba postupně do 
režimu začlenit zvláštní prémii na skot 

(30) Nařízení (ES) č. 1782/2003 sice 
zavedlo oddělený režim jednotné platby, 
ale i umožnilo členským státům 
z uvedeného režimu některé platby 
vyloučit. Současně čl. 64 odst. 3 
uvedeného nařízení stanovil revizi 
možností stanovených v oddílech 2 a 3 
kapitoly 5 hlavy III vzhledem k tržnímu a 
strukturálnímu vývoji. Analýzou
příslušných zkušeností se zjistilo, že díky 
oddělení plateb od produkce by si výrobci 
mohli pružněji vybírat a mohli by při svých 
rozhodnutích týkajících se produkce 
vycházet ze ziskovosti a reakce trhu. Je 
proto vhodné umožnit členským státům, 
které by se takto rozhodly, aby 
pokračovaly v procesu oddělení podpor.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.
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samčího pohlaví a porážkovou prémii.
Protože částečně vázané platby v odvětví 
ovoce a zeleniny byly zavedeny teprve 
nedávno, a to pouze jako přechodné 
opatření, není přezkum těchto režimů 
nezbytný.

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pokud však jde o odvětví krav bez 
tržní produkce mléka a odvětví skopového 
a kozího masa, zdá se, že bude nadále 
nezbytné zachovat minimální úroveň 
zemědělské produkce pro zemědělské 
ekonomiky v určitých regionech, a 
zejména tam, kde nemohou zemědělci 
využít jiné ekonomické alternativy. Na 
základě těchto skutečností by měly mít 
členské státy možnost zachovat si 
současnou úroveň vázané podpory.
V takovém případě je třeba vypracovat 
zvláštní ustanovení pro dodržování 
požadavků na identifikaci a evidenci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nařízení Rady (ES) 
č. 21/20041 , zejména z hlediska zajištění 
vysledovatelnosti zvířat.

(31) Zdá se však, že bude nadále nezbytné 
zachovat minimální úroveň zemědělské 
produkce pro rovnováhu některých odvětví 
a pro zemědělské ekonomiky v určitých 
regionech, a zejména tam, kde nemohou 
zemědělci využít jiné ekonomické 
alternativy. Na základě těchto skutečností 
by měly mít členské státy možnost 
zachovat si současnou úroveň vázané 
podpory.

Or. es

                                               
1 Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8. 
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Pozměňovací návrh 56
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
20 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí v rámci 
zemědělského pojištění, a rovněž na 
finanční odškodnění za některé 
hospodářské ztráty v případě chorob zvířat. 
Vzhledem k tomu, že je třeba dodržovat 
mezinárodní závazky Společenství, měly 
by být finanční prostředky, které by mohly 
být využity na opatření spojená s vázanou 
podporou, omezeny na vhodnou úroveň. 
V souladu s tím by měly být stanoveny 
podmínky použitelné na finanční příspěvky 
na zemědělské pojištění a na finanční 
odškodnění související s chorobami zvířat.

Or. es
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Pozměňovací návrh 57
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
10 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

(32) Členské státy by měly mít možnost 
využít v jasně vymezených případech až 
5 % svých stropů pro poskytnutí zvláštní 
podpory. Takováto podpora by měla 
umožnit členským státům řešit otázky 
životního prostředí a zlepšovat jakost a 
uvádění zemědělských produktů na trh. 
Zvláštní podpora by rovněž měla být 
k dispozici za účelem mírnění následků 
postupného ukončování mléčných kvót a 
oddělení podpory ve zvláště citlivých 
odvětvích. Vzhledem k rostoucímu 
významu účinného řízení rizik by měly mít 
členské státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí za pojištění 
úrody, a rovněž na finanční odškodnění za 
některé hospodářské ztráty v případě 
chorob zvířat. Vzhledem k tomu, že je 
třeba dodržovat mezinárodní závazky 
Společenství, měly by být finanční 
prostředky, které by mohly být využity na 
opatření spojená s vázanou podporou, 
omezeny na vhodnou úroveň. V souladu 
s tím by měly být stanoveny podmínky 
použitelné na finanční příspěvky na 
pojištění úrody a na finanční odškodnění 
související s chorobami zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Je nutno co nejvíce snížit rozdíly mezi členskými státy. Přestože je důležité umožnit, aby 
mohly členské státy s určitou pružností pomáhat v určitých okamžicích zvláštním odvětvím, je 
nutno zabránit vzniku disproporcí mezi jednotlivými členskými státy.  
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Pozměňovací návrh 58
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Vzhledem k rostoucímu významu 
účinného řízení rizik by měly mít členské 
státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci platí v rámci 
zemědělského pojištění, a rovněž na 
finanční odškodnění za některé 
hospodářské ztráty v případě chorob 
zvířat.

Or. es

Odůvodnění

Stávající zemědělské pojištění se nevztahuje pouze na úrodu; zahrnuje také chov 
hospodářských zvířat, což je nutno brát v úvahu.

Pozměňovací návrh 59
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) 
č. 1782/2003 spolu s vývojem situace na 
trhu naznačují, že režimy, které zůstaly 
v roce 2003 zachovány mimo režim 
jednotné platby, lze nyní začlenit do 
uvedeného režimu, a podpořit tak
udržitelné zemědělství, které se bude více 

(36) Oddělení přímé podpory a zavedení 
režimu jednotné platby byly základními 
prvky v procesu reformy společné 
zemědělské politiky. V roce 2003 však 
hovořilo několik důvodů pro zachování 
zvláštní podpory u řady plodin. Zkušenosti 
získané při provádění nařízení (ES) 
č. 1782/2003 spolu s vývojem situace na 
trhu naznačují, že režimy, které zůstaly 
v roce 2003 zachovány mimo režim 
jednotné platby, by mohly být podle 
rozhodnutí daného členského státu nyní 
začleněny do uvedeného režimu, což 
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orientovat na trh. To se týká zejména 
odvětví olivového oleje, kde byla použita 
pouze marginálně platba vázaná na 
produkci. Rovněž tomu tak je v případě 
plateb u pšenice tvrdé, bílkovinných 
plodin, rýže, bramborového škrobu a 
skořápkového ovoce, kde volbu oddělené 
podpory ovlivňuje klesající účinnost 
zbývajících vázaných plateb. V případě 
lnu je rovněž vhodné zrušit podporu 
zpracování a začlenit příslušné částky do 
režimu jednotné platby. Pokud jde o rýži, 
sušená krmiva, bramborový škrob a len, 
mělo by být poskytnuto přechodné období, 
aby bylo zajištěno, že jejich přesun do 
oddělené podpory proběhne co 
nejplynuleji. Pokud jde o skořápkové 
ovoce, měly by mít členské státy možnost 
pokračovat ve vyplácení vnitrostátní části 
podpory způsobem vázaným na produkci, 
aby se zmírnily účinky oddělení plateb.

podpoří udržitelné zemědělství, které se 
bude více orientovat na trh. 

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku začlenění nových režimů 
do režimu jednotné platby je třeba stanovit 
výpočet nové úrovně podpory 
individuálních příjmů v rámci uvedeného 
režimu. V případě skořápkového ovoce, 
bramborového škrobu, lnu a sušených 
krmiv by mělo ke zvýšení dojít na základě 
podpory, kterou zemědělci obdrželi 
v posledních letech. V případě začlenění 
plateb, které byly dosud z režimu jednotné 
platby částečně vyloučeny, by však měly 
mít členské státy možnost rozhodnout se 
pro použití původních referenčních 

(37) V důsledku možného začlenění 
nových režimů do režimu jednotné platby 
je třeba stanovit výpočet nové úrovně 
podpory individuálních příjmů v rámci 
uvedeného režimu. 
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období.

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) režimy podpory pro zemědělce, kteří 
produkují rýži, brambory určené pro 
výrobu škrobu, bavlnu, cukr, ovoce a 
zeleninu, skopové a kozí maso a hovězí a 
telecí maso;

d) režimy podpory pro zemědělce, kteří 
produkují rýži, bílkovinné plodiny, sušená 
krmiva, brambory určené pro výrobu 
škrobu, bavlnu, cukr, ovoce a zeleninu, 
skořápkové ovoce, tabák, skopové a kozí 
maso a hovězí a telecí maso;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Roberto Musacchio

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických nebo 
právnických osob nehledě na právní formu 
skupiny a jejích členů podle vnitrostátních 
právních předpisů jednotlivých členských 
států, jejíž zemědělský podnik se nachází 
na území Společenství podle článku 299 
Smlouvy a která vykonává zemědělskou 
činnost; 

a) „zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických nebo 
právnických osob nehledě na právní formu 
skupiny a jejích členů podle vnitrostátních 
právních předpisů jednotlivých členských 
států, jejíž zemědělský podnik se nachází 
na území Společenství podle článku 299 
Smlouvy a která vykonává zemědělskou 
činnost představující hlavní zdroj jejích 
příjmů; 

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že dotace budou přidělovány fyzickým nebo právnickým osobám, které 
jsou způsobilé udržovat určitou socioekonomickou síť, zejména v některých zemědělských 
oblastech, a chránit životní prostředí pomocí osvědčených zemědělských postupů, které 
představují hlavní zdroj jejich příjmů.

Pozměňovací návrh 63
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 5 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) životní prostředí; b) stav přirozeného životního prostředí

Or. pl

Odůvodnění

Výraz „životní prostředí“ je pro účely stanovení oblasti řízení příliš volný. Základním 
měřítkem je „stav přirozeného životního prostředí“.

Pozměňovací návrh 64
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V roce 2009 přistoupí Komise 
k podrobnému přezkumu s cílem upřesnit, 
jakým způsobem může odvětví zemědělství 
snížit emise skleníkových plynů, 
a předložit pevné vědecké důkazy na 
podporu budoucích návrhů. 

Or. en
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Odůvodnění

Odvětví zemědělství vynakládá již nyní značné úsilí, aby omezilo svůj dopad na životní 
prostředí. Než předložíme nové návrhy, musíme pomocí náročných vědeckých výzkumů určit, 
z jakých příčin a za jakých podmínek je vhodné přijímat právní úpravu a stanovovat cíle.

Pozměňovací návrh 65
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Do roku 2013 zruší Komise veškeré 
vývozní dotace.

Or. en

Odůvodnění

WTO přijala závazek zrušit do roku 2013 veškeré vývozní dotace. EU by měla proto usilovat 
o splnění tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 66
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát se však může v řádně 
odůvodněných případech odchýlit od 
prvního pododstavce pod podmínkou, že 
přijme opatření, aby zabránil značnému 
snížení celkové plochy, kterou věnuje na 
stálé pastviny.

Členský stát se však může v řádně 
odůvodněných případech odchýlit od 
prvního pododstavce pod podmínkou, že 
přijme opatření, aby zabránil značnému 
snížení celkové plochy, kterou věnuje na 
stálé pastviny, s ohledem na zásady 
ekologické kompenzace.

Or. pl
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Odůvodnění

Zásady ekologické kompenzace umožňují vyrovnávat ztráty vzniklé v důsledku snižování 
plochy půdy s vysokou přírodní hodnotou.  Travnaté plochy, které jsou vyváženým způsobem 
kultivovány, mají pro ochranu životního prostředí významnou úlohu, a proto se nutnost 
zabránit v dlouhodobém výhledu snižování jejich plochy stává prioritou.

Pozměňovací návrh 67
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a 
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o 5 %.

a) 2009: 7 %
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %

Or. nl

Odůvodnění

Nezbytným tématem je rozvoj venkova. Není nutno přistoupit k dalšímu odlišení, ale raději 
k rozšíření článku 68 (nařízení Rady 1782/2003). Tento článek poskytuje členským státům 
možnost znovu přidělit podporu příjmů, např. ve prospěch zemědělství, které respektuje 
životní prostředí.  Kontrola výdajů je kromě toho v rámci prvního pilíře organizována lépe 
než v rámci druhého.  
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Pozměňovací návrh 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a 
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a 
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

a) 2009: 7 %, a) 2009 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Odůvodnění

Systematické snižování přímých podpor pro zemědělce by mohlo výrazně snížit ziskovost 
podniků a ohrozit provoz mnohých z nich. Evropská unie musí v budoucnu dbát na zajištění 
své soběstačnosti v oblasti produkce potravin.

Pozměňovací návrh 69
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a 
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

1. Veškeré částky přímých plateb, které 
mají být zemědělci poskytnuty v daném 
členském státě za daný kalendářní rok a 
které překročí částku 5 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
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b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. es

Odůvodnění

a) Pozměňovací návrh zahrnuje ustanovení usnesení EP ze dne 12. března 2008, které bylo 
přijato velkou většinou.

b) Pozměňovací návrh zahrnuje ustanovení usnesení EP ze dne 12. března 2008, které bylo 
přijato velkou většinou.

c) Pozměňovací návrh zahrnuje ustanovení usnesení EP ze dne 12. března 2008, které bylo 
přijato velkou většinou.

d) Pozměňovací návrh zahrnuje ustanovení usnesení EP ze dne 12. března 2008, které bylo 
přijato velkou většinou.

Pozměňovací návrh 70
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Snížení uvedená v odstavci 1 se zvyšují 
pro:

vypouští se

a) částky mezi 100 000 EUR a 199 999 
EUR o 3 procentní body;
b) částky mezi 200 000 EUR a 299 999 
EUR o 6 procentních bodů;
c) částky 300 000 EUR a více o 9 
procentních bodů.

Or. en

Odůvodnění

Platby na plochu by měly zemědělce odměňovat za dobrou environmentální správu každého 
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hektaru půdy. Progresivní odlišení povede ke zvýšení byrokracie a k rozdělení největších 
podniků, což s sebou ponese další správní a finanční zátěž, aniž by došlo k obecnému snížení 
financování.

Pozměňovací návrh 71
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Snížení uvedená v odstavci 1 se zvyšují 
pro: 

2. Snížení uvedená v odstavci 1 se zvyšují 
pro: 

a) částky mezi 100 000 EUR a 199 999 
EUR o 3 procentní body;

a) částky mezi 100 000 EUR a 199 999 
EUR o 2 procentní body;

b) částky mezi 200 000 EUR a 299 999 
EUR o 6 procentních bodů;

b) částky mezi 200 000 EUR a 299 999 
EUR o 3 procentní body;

c) částky 300 000 EUR a více o 9 
procentních bodů.

c) částky 300 000 EUR a více o 4 
procentní body.

Or. es

Odůvodnění

a) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

b) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

c) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.
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Pozměňovací návrh 72
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Snížení uvedená v odstavci 1 se zvyšují
pro: 

2. Snížení uvedené v odstavci 1 se zvyšuje
pro: 

Or. nl

Odůvodnění

Nezbytným tématem je rozvoj venkova. Není nutno přistoupit k dalšímu odlišení, ale raději 
k rozšíření článku 68 (nařízení Rady 1782/2003). Tento článek poskytuje členským státům 
možnost znovu přidělit podporu příjmů, např. ve prospěch zemědělství, které respektuje 
životní prostředí.  Kontrola výdajů je kromě toho v rámci prvního pilíře organizována lépe 
než v rámci druhého.  

Pozměňovací návrh 73
Roberto Musacchio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veškeré částky vyplývající z používání 
snížení uvedených v odstavcích 1 a 2 
budou využívány v rámci druhého pilíře, 
a to výhradně k environmentálním 
účelům, především k ochraně půdy 
a k zachování vodních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné zdůraznit, že částky bývalých přímých dotací, na něž se vztahují průměrná snížení 
stanovená v odstavcích 1 a 2, musí být určeny k environmentálním účelům.
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Pozměňovací návrh 74
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Částky odpovídající snížení o 5 
procentních bodů jsou přiděleny 
dotyčným členským státům postupem 
podle čl. 128 odst. 2 na základě těchto 
kritérií:

vypouští se

a) zemědělská plocha;
b) zaměstnanost v zemědělství;
c) hrubý domácí produkt (HDP) na 
obyvatele v paritě kupní síly.
Každý dotyčný členský stát však obdrží 
alespoň 80 % celkových částek 
vytvořených v uvedeném členském státě 
odlišením.

Or. en

Odůvodnění

Platby na plochu by měly zemědělce odměňovat za dobrou environmentální správu každého 
hektaru půdy. Progresivní odlišení povede ke zvýšení byrokracie a k rozdělení největších 
podniků, což s sebou ponese další správní a finanční zátěž, aniž by došlo k obecnému snížení 
financování.

Pozměňovací návrh 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební nárok, který nebude aktivován po 
dobu 2 let, se převede do vnitrostátní 
rezervy, s výjimkou případů vyšší moci a 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 36 

Platební nárok, který nebude aktivován po 
dobu 2 let, se převede do vnitrostátní 
rezervy, s výjimkou případů vyšší moci 
a mimořádných okolností ve smyslu čl. 36 
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odst. 1. odst. 1. Tyto prostředky musí být 
přednostně používány k usnadnění 
přístupu mladých lidí k zemědělské 
činnosti, s cílem zajistit střídání generací.

Or. es

Odůvodnění

Společná zemědělská politika nemá k dispozici žádný nástroj k podpoře střídání generací, 
které je však nezbytné pro zajištění trvalé povahy zemědělství.

Pozměňovací návrh 76
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

1. Členské státy mohou nejpozději do 
1. srpna 2009 rozhodnout, že od roku 2010 
využijí až 20 % svých vnitrostátních stropů 
podle článku 41 na poskytnutí podpory 
zemědělcům: 

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
pojištění úrody v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 69;

d) ve formě příspěvků na pojistné za 
zemědělské pojištění v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 69;

Or. es
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Pozměňovací návrh 78
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vzájemné fondy pro choroby zvířat a 
rostlin v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 70.

e) vzájemné fondy v souladu 
s podmínkami stanovenými v článku 70.

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Článek 69 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pojištění úrody Zemědělské pojištění

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro pojištění 
úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro 
zemědělské pojištění proti hospodářským
ztrátám způsobeným přírodními 
pohromami, nepříznivými klimatickými 
jevy nebo chorobami zvířat a rostlin.

Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány k 

Pro účely tohoto článku se
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přírodní katastrofě, jako je mráz, krupobití, 
náledí, déšť nebo sucho, a které zničí více 
než 30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru stanoveného 
na základě předcházejícího pětiletého 
období s vyloučením nejvyšší a nejnižší 
hodnoty.

„nepříznivými klimatickými jevy“ rozumí 
klimatické podmínky, které mohou být 
přirovnány k přírodní katastrofě, jako je 
mráz, krupobití, náledí, déšť nebo sucho, a 
které zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce 
v předcházejícím tříletém období nebo 
tříletého průměru stanoveného na základě 
předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.

„hospodářskými ztrátami“ rozumí jakékoli 
dodatečné náklady vzniklé zemědělci 
v důsledku výjimečných opatření, která 
přijal s cílem snížit dodávky na dotyčný 
trh, nebo jakákoli značná ztráta 
v produkci. Náklady, za něž může být 
poskytnuto odškodnění v souladu s jinými 
předpisy Společenství a náklady 
vyplývající z použití veterinárních nebo 
fytosanitárních a hygienických opatření 
nejsou považovány za hospodářské ztráty.

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 60 % 
požadovaného pojistného. Členské státy 
mohou rozhodnout, že zvýší finanční 

2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 80 % nebo 50 % 
požadovaného pojistného, v souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 12 bod 2 
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příspěvek na 70 % s přihlédnutím ke 
klimatické situaci nebo situaci dotčeného 
odvětví.

nařízení Komise (ES) č. 1857/2007.

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného 
členského státu úředně uznal nepříznivý 
klimatický jev jako takový. 

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby
rostlin prostřednictvím finančních 
příspěvků do vzájemných fondů.

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené přírodními 
pohromami, nepříznivými klimatickými 
jevy nebo chorobami zvířat a rostlin 
prostřednictvím finančních příspěvků do 
vzájemných fondů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 84
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 70 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se „vzájemným fondem“ rozumí systém 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, jehož členy jsou 
zemědělci, kteří se sami zajišťují 
poskytováním odškodnění těm 
zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami způsobenými 
výskytem ohniska nákazy zvířat nebo 
choroby rostlin; 

a) se „vzájemným fondem“ rozumí systém 
akreditovaný členským státem v souladu 
s vnitrostátním právem, jehož členy jsou 
zemědělci, kteří se sami zajišťují 
poskytováním odškodnění těm 
zemědělcům, kteří byli postiženi 
hospodářskými ztrátami vyplývajícími 
z provozu podniků po výskytu přírodních 
pohrom, nepříznivých klimatických jevů 
nebo chorob zvířat a rostlin; 

Or. es

Pozměňovací návrh 85
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „nepříznivými klimatickými jevy“ 
rozumí klimatické podmínky, které mohou 
být přirovnány k přírodní katastrofě, jako 
je mráz, krupobití, náledí, déšť nebo 
sucho, a které zničí více než 30 % 
průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru 
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty.

Or. es
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Pozměňovací návrh 86
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Finanční příspěvek nesmí překročit 60 % 
nákladů uvedených v odstavci 4. Členské 
státy mohou rozhodnout, že zvýší svůj 
finanční příspěvek na 70 % 
s přihlédnutím k situaci dotčeného 
odvětví. Náklady, na které se nevztahují 
finanční příspěvky, nesou členové fondu.

5. Finanční příspěvek nesmí překročit 80 % 
nákladů uvedených v odstavci 4. Náklady, 
na které se nevztahují finanční příspěvky, 
nesou zemědělci, kteří jsou sdruženi 
v rámci fondu.

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy určí pravidla pro zřízení a 
správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům 
v případě krize, nebo pro správu a kontrolu 
těchto pravidel.

7. Členské státy určí pravidla pro zřízení a 
správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům 
v případě krize, nebo pro správu a kontrolu 
těchto pravidel. Než začnou členské státy 
tato pravidla uplatňovat, podají informaci 
jednotnému správnímu výboru WTO, aby 
mohlo dojít ke koordinaci akcí 
prováděných na úrovni Společenství.

Or. es
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