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Pozměňovací návrh 7
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 
charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky) 
a strukturu zemědělských podniků. Zrušení 
povinného vynětí půdy z produkce v rámci 
režimu jednotné platby může mít 
v některých případech nepříznivý vliv na 
životní prostředí, zejména pokud jde o 
některé krajinné prvky. Je proto třeba 
posílit stávající předpisy Společenství 
zaměřené na případnou ochranu 
konkrétních krajinných prvků.

3) Aby kromě toho nedocházelo 
k opouštění zemědělské půdy a bylo 
zajištěno, že je půda udržována v dobrém 
zemědělském a ekologickém stavu, 
stanovilo nařízení (ES) č. 1782/2003 rámec 
Společenství, v němž členské státy 
přijímají normy beroucí v úvahu 
charakteristiky dotyčných oblastí, zejména 
půdní a klimatické podmínky, jakož 
i stávající způsoby hospodaření (využití 
půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky) 
a strukturu zemědělských podniků. Zrušení 
povinného vynětí půdy z produkce v rámci 
režimu jednotné platby může mít 
v některých případech nepříznivý vliv na 
životní prostředí, zejména pokud jde 
o některé krajinné prvky. Je proto třeba 
posílit stávající předpisy Společenství 
zaměřené na případnou ochranu 
konkrétních krajinných prvků. 
Ačkoli je třeba přihlížet k nutnosti 
zachovávat nejvyšší standardy v 
zajišťování kvality vody podle právních 
předpisů EU, neměla by být zavedena 
žádná další omezení, která by bránila 
žádoucímu rozvoji venkova.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zemědělec, který dostává přímé platby, 
dodržuje požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení uvedené v příloze II, jakož i 
dobrý zemědělský a ekologický stav podle 
článku 6.

1. Zemědělec, který dostává přímé platby, 
dodržuje požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení uvedené v příloze II, jakož i 
dobrý zemědělský a ekologický stav podle 
článku 6. Odchylky od tohoto odstavce 
budou možné v situacích, kdy přetrvávají 
problémy způsobené přírodními jevy, jako 
jsou povodně a sesuvy půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marian Harkin

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 20 000 EUR, se 
v letech 2010 a 2012 sníží o tato procenta:

a) 2009: 7 %, a) 2010: 6 %
b) 2010: 9 %, b) 2012: 7 %.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

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 10 000 EUR, se až do 
roku 2012 každý rok snižují o tato 
procenta:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

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:

2. Částky vyplývající ze snížení podle čl. 7 
odst. 1 jsou přiděleny dotyčným členským 
státům postupem podle čl. 128 odst. 2 na 
základě těchto kritérií:

Or. en

Odůvodnění

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.
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Pozměňovací návrh 12
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy dají přednost 
zemědělcům, kteří dostávají více než 
15 000 EUR přímých plateb za rok.

2. Toto poradenství bude bezplatné pro 
všechny zemědělce, kteří dostávají méně
než 15 000 EUR v jednotných platbách 
pro zemědělské podniky.

Or. en

Odůvodnění

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Pozměňovací návrh 13
Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 31. prosince 2010 předloží 
Komise zprávu o používání zemědělského 
poradenského systému, k níž jsou v případě 
potřeby přiloženy odpovídající návrhy 
určené k tomu, aby se systém stal 
povinným.

Nejpozději do 31. prosince 2010 předloží
Komise zprávu o používání zemědělského 
poradenského systému, k níž jsou v případě 
potřeby přiloženy odpovídající návrhy 
určené k tomu, aby se systém stal 
povinným. Zemědělci, kteří dostávají 
méně než 15 000 EUR v jednotných 
platbách pro zemědělské podniky, 
neponesou žádné náklady.

Or. en

Odůvodnění

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.
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Pozměňovací návrh 14
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě nedbalosti nepřesáhne míra 
snížení 5 % a v případě opakovaného 
nedodržení 15 %.

2. V případě nedbalosti nepřesáhne míra 
snížení 5 % a v případě opakovaného 
nedodržení 15 %.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout, že vzhledem 
k závažnosti, rozsahu a trvalosti se bude 
případ nedodržení požadavků považovat za 
nezávažný a snížení se nepoužije. Za méně 
závažné však nelze pokládat případy 
nedodržení požadavků, jež představují 
přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout, že vzhledem 
k závažnosti, rozsahu a trvalosti se bude 
případ nedodržení požadavků považovat za 
nezávažný a snížení se nepoužije. Za méně 
závažné však nelze pokládat případy 
nedodržení požadavků, jež představují 
přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat. Výjimky budou možné v 
případě problémů způsobených 
mimořádnými klimatickými podmínkami.

Pokud zemědělec neučiní okamžitá 
nápravná opatření a nezačne opět 
požadavky dodržovat, přijme příslušný 
orgán nezbytná opatření, která mohou být v 
případě potřeby omezena na správní 
kontrolu s cílem zajistit, že zemědělec 
nedostatky zjištěné v dodržování 
požadavků odstraní. Zjištění méně 
závažného nedodržení požadavků a 
nápravná opatření, jež mají být učiněna, se 
oznámí zemědělci.

Pokud zemědělec neučiní okamžitá 
nápravná opatření a nezačne opět 
požadavky dodržovat, přijme příslušný 
orgán nezbytná opatření, která mohou být v 
případě potřeby omezena na správní 
kontrolu s cílem zajistit, že zemědělec 
nedostatky zjištěné v dodržování 
požadavků odstraní. Zjištění méně 
závažného nedodržení požadavků a 
nápravná opatření, jež mají být učiněna, se 
oznámí zemědělci. 

Or. en

Odůvodnění

This is needed to cover situations such as persistent flooding.
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Pozměňovací návrh 15
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

Členské státy, které mají méně než tři 
miliony hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, se mohou pokládat za jediný 
region.

Členské státy, které mají méně než tři 
miliony hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, se mohou pokládat za jediný 
region. Komise stanoví mechanismus 
odvolání pro dotyčné strany, které si přejí 
definici regionů přehodnotit.

Or. en

Odůvodnění

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Pozměňovací návrh 16
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál.

2. Členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií, 
jako je jejich institucionální a správní 
struktura a/nebo regionální zemědělský 
potenciál a/nebo strukturální 
znevýhodnění zanedbaných regionů.

Členské státy, které mají méně než tři 
miliony hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, se mohou pokládat za jediný 
region.

Členské státy, které mají méně než tři 
miliony hektarů, na něž lze poskytnout 
podporu, se mohou pokládat za jediný 
region.
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat až 50  % 
složky vnitrostátních stropů uvedených v 
článku 41, která odpovídá platbám pro 
skopové a kozí maso uvedeným v příloze 
VI nařízení (ES) č. 1782/2003, a na ročním 
základě vyplatí zemědělcům dodatečnou 
platbu.

Členské státy si mohou ponechat až 50 % 
složky vnitrostátních stropů uvedených v 
článku 41, která odpovídá platbám pro 
skopové a kozí maso uvedeným v příloze 
VI nařízení (ES) č. 1782/2003, a na ročním 
základě vyplatí zemědělcům dodatečnou 
platbu. Členské státy nebo jejich úřady na 
nižší než celostátní úrovni, které mají 
náležité pravomoci, poskytnou tyto platby 
zejména na zanedbané regiony 
a zvláštní plemena.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nové členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií.

2. Nové členské státy určí regiony podle 
objektivních a nediskriminačních kritérií. 
Komise stanoví mechanismus odvolání 
pro dotyčné strany, které si přejí definici 
regionů přehodnotit. 

Or. en

Odůvodnění

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.
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Pozměňovací návrh 19
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy nebo aby se 
vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech;

c) v oblastech podléhajících programům 
restrukturalizace nebo rozvoje, aby 
nedocházelo k opouštění půdy nebo aby se 
vyrovnaly zvláštní nevýhody zemědělců 
v těchto oblastech a aby se zvýšil 
zemědělský potenciál v zanedbaných 
regionech se závažnými a dlouhodobými 
strukturálními znevýhodněními,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Prémie na bahnice a prémie na kozy se 
poskytují v mezích individuálních stropů 
formou roční platby na zvíře, na které lze 
poskytnout prémii, na kalendářní rok a na 
zemědělce. Minimální počet zvířat, pro 
který se podává žádost o prémii, stanoví 
členský stát. Toto minimum musí být 
nejméně 10 a nejvýše 50.

3. Prémie na bahnice a prémie na kozy se 
poskytují v mezích individuálních stropů 
formou roční platby na zvíře, na které lze 
poskytnout prémii, na kalendářní rok a na 
zemědělce. Minimální počet zvířat, pro 
který se podává žádost o prémii, stanoví 
členský stát nebo jeho úřad na nižší než 
celostátní úrovni, který má náležité 
pravomoci. Toto minimum musí být 
nejméně 10 a nejvýše 50.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Doplňková prémie se vyplácí 
zemědělcům v oblastech, ve kterých chov 
ovcí a koz představuje tradiční činnost 
nebo významně přispívá k hospodářství na 
venkově. Tyto oblasti určují členské státy. 
V každém případě se doplňková prémie 
poskytuje pouze zemědělci, jehož 
zemědělský podnik leží nejméně 50 % své 
plochy užívané k zemědělským účelům ve 
znevýhodněných oblastech vymezených 
nařízením (ES) č. 1257/1999.

1. Doplňková prémie se vyplácí 
zemědělcům v oblastech, ve kterých chov 
ovcí a koz představuje tradiční činnost 
nebo významně přispívá k hospodářství na 
venkově nebo se náchází v zanedbaném 
regionu. Tyto oblasti určují členské státy 
nebo jejich úřady na nižší než celostátní 
úrovni, které mají náležité pravomoci. 
V každém případě se doplňková prémie 
poskytuje pouze zemědělci, jehož 
zemědělský podnik leží nejméně 50 % své 
plochy užívané k zemědělským účelům ve 
znevýhodněných oblastech vymezených 
nařízením (ES) č. 1257/1999.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou přidělovat práva na 
prémii zemědělcům v rámci mezí svých 
vnitrostátních rezerv. Při jejich přidělování 
dávají přednost zejména osobám 
začínajícím v oboru, mladým zemědělcům 
nebo jiným upřednostňovaným 
zemědělcům.

3. Členské státy mohou přidělovat práva na 
prémii zemědělcům v rámci mezí svých 
vnitrostátních rezerv. Při jejich přidělování 
dávají přednost zejména osobám 
začínajícím v oboru, mladým zemědělcům, 
zemědělcům v zanedbaných oblastech
nebo jiným upřednostňovaným 
zemědělcům.

Or. en



PE409.765v02-00 12/13 AM\739506CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 23
Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy využívají své vnitrostátní 
rezervy pro přidělování, v rámci omezení 
těchto rezerv, práv na prémii, zejména 
začínajícím zemědělcům, mladým 
zemědělcům a jiným upřednostňovaným 
zemědělcům.

3. Členské státy využívají své vnitrostátní 
rezervy pro přidělování, v rámci omezení 
těchto rezerv, práv na prémii, zejména 
začínajícím zemědělcům, mladým 
zemědělcům, zemědělcům v zanedbaných 
oblastech a jiným upřednostňovaným 
zemědělcům.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 4 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý zemědělec, který dostává podporu 
v režimu jednotné platby na plochu, 
dodržuje požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení uvedené v příloze II 
v souladu s tímto harmonogramem:

Každý zemědělec, který dostává podporu 
v režimu jednotné platby na plochu, 
dodržuje požadavky podle předpisů 
v oblasti řízení uvedené v příloze II 
v souladu s tímto harmonogramem:

a) požadavky uvedené v bodě A přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2009;

a) požadavky uvedené v bodě A přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2009;

b) požadavky uvedené v bodech B a C 
přílohy II se použijí od 1 ledna 2011.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2011;

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2013

Pro Bulharsko a Rumunsko je použití 
článků 4, 5, 25, 26 a 27 do 31. prosince 
2011 nepovinné, pokud se uvedená 
ustanovení týkají požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 
musí zemědělec, který dostává podporu 
v režimu jednotné platby na plochu 
v uvedených členských státech, dodržovat 

Pro Bulharsko a Rumunsko je použití 
článků 4, 5, 25, 26 a 27 do 31. prosince 
2011 nepovinné, pokud se uvedená 
ustanovení týkají požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení. Od 1. ledna 2012 
musí zemědělec, který dostává podporu 
v režimu jednotné platby na plochu 
v uvedených členských státech, dodržovat 
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požadavky podle předpisů v oblasti řízení 
uvedené v příloze II v souladu s tímto 
harmonogramem:

požadavky podle předpisů v oblasti řízení 
uvedené v příloze II v souladu s tímto 
harmonogramem:

a) požadavky uvedené v bodě A přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2012;

a) požadavky uvedené v bodě A přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2012;

b) požadavky uvedené v bodech B a C
přílohy II se použijí od 1. ledna 2014.

b) požadavky uvedené v bodě B přílohy II 
se použijí od 1. ledna 2014;

ba) požadavky uvedené v bodě C přílohy 
II se použijí od 1. ledna 2016

Or. en

Odůvodnění

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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