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k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře 
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Pozměňovací návrh 6
Marian Harkin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly.

(11) V souladu s čl. 9 odst. 4 a čl. 10 odst. 
4 nařízení Rady (ES) č. XXXX/XXXX ze 
dne XX/XX/2008, [kterým se stanoví 
společná pravidla pro režimy přímých 
podpor pro zemědělce v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce], se 
finanční zdroje získané pomocí 
doplňkového odlišení mají použít na 
podporu rozvoje venkova. Je vhodné 
zajistit, aby částka rovnající se těmto 
finančním zdrojům byla použita na 
podporu operací spojených s novými 
úkoly, přičemž je ale třeba dbát na to, aby 
nebyla zemědělská výroba ohrožena 
v oblastech, kde má její přínos pro rozvoj 
venkova zásadní význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1698/2005
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6 a) Článek 60 se mění takto:
Pokud je některé z opatření uvedených 
v tomto oddílu zaměřeno na operace, na 
něž se vztahuje také jiný nástroj 
podpory Společenství, včetně 
strukturálních fondů a nástroje podpory 
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Společenství pro rybolov, stanoví 
členský stát v každém programu správní 
kontroly pro operace podporované 
EZFRV a operace podporované jiným 
nástrojem podpory Společenství.

Or. es

Odůvodnění

Zavedení „libovolných“ kritérií omezení povede v praxi k tomu, že bude určitým 
hospodářským subjektům působícím v oblasti ovoce a zeleniny, vína, olivového oleje, 
skopového, hovězího a telecího masa, včelařství a cukru znemožněn přístup 
k některému z nástrojů společné organizace trhu nebo programů pro rozvoj venkova. 
„Dvojímu financování“ je možno zabránit prostřednictvím správních kontrol, ovšem nikoli 
prostřednictvím „zpětných“ a svévolných omezení, jako je systém „horních hranic“.
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