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NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je podpořit udržitelné a tržně zaměřené zemědělství, aniž by se muselo 
přikročit k zásadní reformě. 

Zpravodaj vítá reformní řešení a domnívá se, že je třeba jít cestou otevření trhu
a zjednodušení SZP do roku 2013. Mělo by být nicméně zaručeno, že reformy zahájené v roce 
2003 budou před zásadní restrukturalizací SZP dokončeny.

Odlišení a snižování: Zpravodaj je toho názoru, že evropští zemědělci potřebují spolehlivost 
plánování. V době rostoucích cen vstupních surovin není další odlišení na místě. Zpravodaj 
proto z principu nesouhlasí se zavedením dalšího progresivního odlišení: návrh zavádí více 
byrokracie a mohl by vést pouze k rozpadu větších zemědělských podniků a k většímu 
zatížení drobných zemědělců.

Podmíněnost: Zpravodaj odmítá jakékoliv rozšíření oblasti, v níž platí podmíněnost. 
Domnívá se tedy, že splnění dalších kritérií by nemělo být povinné, jelikož to není v souladu
s cílem omezit byrokracii a snížit zbytečnou zátěž.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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, ledaže by dodržování 
těchto požadavků nebylo proveditelné
a bylo neúměrné.

Or. en

Odůvodnění
Toto ustanovení, které opět zavádí zbytečnou zátěž a byrokracii, je v rozporu se zásadou 
zjednodušování postupů na základě podmíněnosti. Většina požadovaných kritérií je již 
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obsažena ve stávajících předpisech EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne 
zemědělci seznam požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení a dobrého 
zemědělského a ekologického stavu, který 
má být dodržován.

2. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne 
zemědělci seznam požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení a dobrého 
zemědělského a ekologického stavu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozm. návrhu 1.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 7

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 %,
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

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

2. Snížení uvedená v odstavci 1 se zvyšují 
pro:
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 procentní body;
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c) částky 300 000 EUR a více o 9 
procentních bodů.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na přímé 
platby poskytované zemědělcům ve 
francouzských zámořských 
departementech, na Azorách a Madeiře, na 
Kanárských ostrovech a na ostrovech
v Egejském moři.

2. Odstavec 1 se nepoužije na přímé platby 
poskytované zemědělcům ve
francouzských zámořských 
departementech, na Azorách a Madeiře, na 
Kanárských ostrovech a na ostrovech
v Egejském moři.

Or. en

Odůvodnění

Rostoucí ceny vstupních surovin nejsou důvodem k dalšímu odlišení. Progresivní odlišení by 
mělo být vypuštěno, jelikož diskriminuje a penalizuje velké a efektivní zemědělce, kteří těží
z ekonomických přínosů z rozsahu produkce a posilují rozvoj venkova. Současně by drobní 
zemědělci neměli být více zatěžováni.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý dotyčný členský stát však obdrží 
alespoň 80 % celkových částek 
vytvořených v uvedeném členském státě 
odlišením.

Každý dotyčný členský stát obdrží alespoň
100 % celkových částek vytvořených
v uvedeném členském státě odlišením.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem splnění nových náročných úkolů by mělo být zaručeno, že všechny prostředky, 
které vzniknou v důsledku 5% odlišení, zůstanou v dotčeném státě. Plnily by se tak nové 
náročné úkoly a odpovídalo by to i opatřením platným v členských státech. 



PA\732372CS.doc 6/7 PE409.507v01-00

CS

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zbývající částka vyplývající z použití čl. 
7 odst. 1 a částky vyplývající z použití čl. 7 
odst. 2 se postupem podle čl. 128 odst. 2 
přidělí členskému státu, v němž byly 
příslušné částky vytvořeny. Využijí se
v souladu s čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) 
č. 1698/2005.

4. Zbývající částka vyplývající z použití čl. 
7 se postupem podle čl. 128 odst. 2
v plném rozsahu přidělí členskému státu,
v němž byly příslušné částky vytvořeny.
Využijí se v souladu s čl. 69 odst. 5a 
nařízení (ES) č. 1698/2005.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k novým náročným úkolům a ke stávajícím opatřením a schváleným intervencím by 
mělo být zaručeno dostatečné financování z prostředků Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV). Proto by částka, která vznikla díky opatřením souvisejícím
s odlišením, měly zůstat v příslušném členském státě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana vody a hospodaření s ní:
chránit vodu před znečištěním
a odtékáním a hospodárně vodu využívat
– Zřízení ochranných pásem podél 
vodních toků
– Dodržování schvalovacích postupů pro 
využití vody na zavlažování

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Daný přístup by měl být zaměřen na zjednodušení kritérií pro podmíněnost. Tento návrh 
naopak oblast působnosti podmíněnosti rozšiřuje. Většina požadovaných kritérií je již 
obsažena ve stávajících předpisech EU, například v předpisech o ochraně rostlin
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a zúrodňování.
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