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NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými
produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin,
(EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně
zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým
se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších
regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti
zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
KOM(2018) 394 v konečném znění, kód Rady 9556/18
Interinstitucionální spis 2018/0218/COD
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
KOM(2018) 393 v konečném znění, kód Rady 9634/18
Interinstitucionální spis 2018/0217/COD
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory
pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné
zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským
záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova
(EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
KOM(2018) 392 v konečném znění, kód Rady 9645/18
Interinstitucionální spis 2018/0216/COD


Právní základ:
Článek 349, 43 odst. 2, 114 a 118 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2018) 394)
Článek 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2018) 393)
Článek 43 odst. 2 a 42 Smlouvy o fungování Evropské unie. (KOM(2018) 392)



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
4. 6. 2018



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Ke dni zpracování tohoto materiálu nebylo doručeno prostřednictvím systému ISAP.
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Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Komise dne 1. června 2018 zveřejnila tři návrhy nařízení, které modernizují a zjednodušují
společnou zemědělskou politiku (SZP) po roce 2020:
 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory
strategických plánů vytvářených členskými státy v rámci společné zemědělské politiky
(strategické plány SPZ) a financovaných Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a
Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a ruší nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013 (dále jen: návrh nařízení o strategickém plánu SZP), KOM(2018) 392 v konečném
znění, kód Rady 9645/18;
 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné
zemědělské politiky a o zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (dále jen: návrh horizontálního
nařízení SZP), KOM(2018) 393 v konečném znění, kód Rady 9634/18;
 návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU)
č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014
o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení
aromatizovaných vinných výrobků, nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní
opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a nařízení (EU)
229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších
ostrovů v Egejském moři (dále jen: návrh pozměňovacího nařízení), KOM(2018) 394
v konečném znění, kód Rady 9556/18.
Tyto návrhy utvářejí novou podobu budoucí SZP po roce 2020 tak, jak byla Komisí představena ve
sdělení o budoucnosti potravinářství a zemědělství1 předloženém v listopadu 2017, a navazují na
návrh víceletého finančního rámce na období 2021-20272, ve kterém je na SZP vyčleněna částka
ve výši 365 miliard EUR (286,2 miliardy EUR určených pro EZZF a 78,8 miliardy EUR pro EZFRV
v běžných cenách) a dalších 10 miliard EU je navrhováno prostřednictvím programu EU Horizont
Evropa, a to na podporu konkrétního výzkumu a inovací v oblasti potravinářství, zemědělství,
rozvoje venkova a biohospodářství.



Obsah a dopad:
Návrh nařízení o strategickém plánu SZP, kód Rady 9645/18
Návrh stanoví pravidla pro:
 obecné a specifické cíle, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím podpory Unie
financované z Evropského zemědělského a záručního fondu (EZZF) a z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV);
 typy intervencí (v podobě přímých plateb, odvětvových intervencí a intervencí pro rozvoj
venkova) sloužících členským státům k dosahování těchto cílů;

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
- Budoucnost potravinářství a zemědělství, KOM(2017) 713 v konečném znění, kód Rady 14977/17
2
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, KOM(2018) 322 v konečném
znění, kód Rady 8354/18
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strategické plány SZP, které vypracují členské státy, stanovení cílů, vymezení intervencí a
přidělení finančních zdrojů v souladu se specifickými cíli a zjištěnými potřebami;
 koordinaci a správu, jakož i pro sledování, vykazování a hodnocení.
Návrh vytyčuje tři obecné cíle SZP:
 podporovat chytré, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství zajišťující bezpečnost
potravin;
 zintenzívnit ochranu životního prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispívat
k dosahování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatu;
 posilovat sociálně-ekonomickou strukturu venkovských oblastí,
které 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.
Obecných cílů musí být dosaženo prostřednictvím devíti specifických cílů:
 podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za
účelem posílení bezpečnosti potravin;
 zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření na
výzkum, technologie a digitalizaci;
 zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci;
 přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné
energii;
 podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné
hospodaření s nimi;
 přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat
stanoviště a krajiny;
 získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech;
 podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských
oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství;
 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.
Při dosahování těchto cílů musí členské státy zajistit zjednodušení a plnění podpory SZP. Členské
státy musí věnovat zvláštní pozornost cílům specifickým pro oblast životního prostředí a klimatu,
obnovy populace a modernizace provádění politiky pomocí lepšího využívání znalostí, poradenství
a nových (digitálních) technologií.
Návrh obsahuje pokračování procesu vnější konvergence (sbližování) přímých plateb. Členské státy
s průměrnou úrovní podpory pod 90 % průměru EU uzavřou 50 % mezery na 90 % průměru EU v
6 postupných krocích od roku 2022. Na financování této konvergence budou přispívat všechny
členské státy. To se odráží v přídělech členských států na přímé platby.
Klíčové prvky předloženého návrhu:
 implementace podpory SZP v členských státech bude prováděna prostřednictvím
strategického plánu SZP na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027, ve kterém si
každý členský stát stanoví, jak hodlá využít národního přídělu přímých plateb a prostředků
na rozvoj venkova ke splnění devíti unijních cílů v hospodářské, environmentální a sociální
oblasti. Strategické plány SZP musí kombinovat většinu podpůrných nástrojů SZP
financovaných v rámci EZZF a EZFRV. Tímto způsobem si každý členský stát navrhne svou
samostatnou soudržnou intervenční strategii. Ve strategickém plánu SZP si členské státy
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stanoví cíle, kterých chtějí v programovém období dosáhnout, pomocí společně
definovaných ukazatelů výsledků. Své strategické plány SZP předloží členské státy Komisi
ke schválení nejpozději do 1. ledna 2020. Ke schválení strategického plánu SZP dojde
nejpozději osm měsíců po jeho předložení Komisi;
 členské státy stanoví právní rámec, kterým se řídí přidělování podpory Unie příjemcům na
základě strategického plánu SZP a v souladu s principy a požadavky stanovenými v tomto
nařízení a nařízení (EU) [horizontální nařízení]. Podpora příjmů pro udržitelnost se poskytuje
pouze skutečným zemědělcům. Přesnou definici skutečného zemědělce si stanoví každý
členský stát; Komise ji schvaluje v rámci strategického plánu SZP. Definice musí zajistit, aby
subjekt, jehož zemědělská činnost tvoří pouze zanedbatelnou část jeho celkové
hospodářské činnosti, nebo subjekt, jehož hlavní podnikatelskou činností není zemědělství,
nezískal žádnou podporu. Definice nesmí vylučovat zemědělce, kteří jsou aktivní ve více
oblastech (např. ty, kteří aktivně hospodaří, ale zároveň podnikají i v dalších
nezemědělských činnostech mimo své hospodářství);
 členské státy zajistí, aby se intervence vycházející z typů intervencí uvedených v tomto
nařízení, včetně definic formulovaných ve strategických plánech SZP, řídily ustanoveními
Dohody WTO o zemědělství;
 typy intervencí, které mohou členské státy použít k provádění svých strategických plánů
SZP. Intervence mohou mít podobu přímých plateb oddělených od produkce a přímých
plateb vázaných na produkci.
Přímé platby oddělené od produkce jsou:
a) základní podpora příjmu pro udržitelnost;
b) doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost;
c) doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce. Členské státy mohou vyčlenit
alespoň 2 % svých přídělů určených pro přímé platby na doplňkovou podporu
příjmu mladým zemědělcům, kteří poprvé založili nový zemědělský podnik;
d) režimy pro klima a životní prostředí. Podpora se stanoví na základě váhových
podílů:
 ve výši 40 % z výdajů na základní podporu příjmu pro udržitelnost a
doplňkovou podporu příjmu (redistributivní podpora a doplňková
podpora příjmu mladým zemědělcům);
 ve výši 100 % podpory na dobrovolné režimy pro klima a životní
prostředí;
 ve výši 40 % z výdajů spojených s přírodními omezeními nebo jinými
omezeními specifickými pro určité oblasti;
 nejméně 30 % z celkového příspěvku z EZFRV.
Přímé platby vázané na produkci jsou:
a) podpora příjmu vázaná na produkci;
b) zvláštní podpora pro bavlnu;
 snížení částky přímých plateb, která má být poskytnuta zemědělci za daný kalendářní rok a
která přesahuje 60 000 EUR, takto:
o nejméně o 25 % za částku v rozmezí od 60 000 EUR do 75 000 EUR;
o nejméně o 50 % za částku v rozmezí od 75 000 EUR do 90 000 EUR;
o nejméně o 75 % za částku v rozmezí od 90 000 EUR do 100 000 EUR;
o o 100 % za částku přesahující 100 000 EUR.
Členské státy při výpočtu snížení přímých plateb zohlední náklady na práci a použijí
průměrnou standardní mzdu související se zemědělskou činností na vnitrostátní nebo
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regionální úrovni vynásobenou počtem ročních pracovních jednotek vykázaných dotčeným
zemědělcem. Odhadovaný výsledek snížení plateb lze použít především k financování
doplňkové redistributivní podpory příjmu pro udržitelnost a následně k financování dalších
intervencí, které jsou součástí přímých plateb oddělených od produkce. Členské státy
rovněž mohou celý tento výsledek nebo jeho část použít k financování typů intervencí
v rámci EZFRV prostřednictvím převodu. Tento převod do EZFRV nepodléhá maximálním
mezním hodnotám pro převody prostředků z EZZF do EZFRV;
flexibilita mezi příděly přímých plateb a příděly z EZFRV. Členské státy mohou převést až 15
% svého přídělu na přímé platby po odečtení přídělů na bavlnu do EZFRV, nebo naopak.
Kromě toho mohou převést dalších 15 % z pilíře 1 do pilíře 2 na opatření v oblasti klimatu
a životního prostředí;
odvětvové typy intervencí pro:
o odvětví ovoce a zeleniny, které budou prováděny prostřednictvím schválených
operačních programů organizací producentů nebo sdružení organizací producentů.
Není stanoven strop podpory EU, je pouze stanovena maximální míra
spolufinancování z rozpočtu EU (50 % skutečně vynaložených výdajů);
o odvětví produktů včelařství. Finanční podpora Unie představuje nejvýše 50 %
výdajů. Zbývající část výdajů nesou členské státy;
o odvětví vína. Finanční podpora Unie je stanovena maximální mírou
spolufinancování z rozpočtu EU u jednotlivých typů intervencí;
o odvětví chmele;
o odvětví olivového oleje a stolních oliv;
o ostatní odvětví. Členské státy se ve svých strategických plánech SZP mohou
rozhodnout použít až 3 % svých přídělů určených pro přímé platby.
Intervence v oblasti podpory příjmu vázané na produkci jsou omezeny na maximálně 10 % z
částek stanovených členským státům na přímé platby bez bavlny a před převodem
zastropování. Procentní podíl lze zvýšit maximálně o 2 % za předpokladu, že částka
odpovídající procentnímu podílu přesahujícímu 10 % je přidělena na podporu bílkovinných
plodin;
typy intervencí pro rozvoj venkova:
o závazky v oblasti životního prostředí a klimatu a další závazky hospodaření;
o přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti. Platby budou
přidělovány jednou ročně na hektar plochy;
o znevýhodnění specifická pro určité oblasti vyplývající z určitých závazných
požadavků. Platby budou přidělovány jednou ročně na hektar plochy;
o investice. Členské státy omezí podporu na maximální sazbu 75 % způsobilých
nákladů;
o založení činnosti mladého zemědělce a venkovských podnikatelských startupů.
Podpora je omezena maximální částkou 100 000 EUR.
o nástroje řízení rizik. Podpora bude udělována 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;
o spolupráce. Členské státy, v rámci tohoto typu intervence, mohou udělit podporu
pouze na takové formy spolupráce, které zahrnují alespoň dva subjekty a mohou
pokrýt náklady související se všemi aspekty spolupráce. V případě spolupráce
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v kontextu předávání zemědělských podniků z generace na generaci mohou
členské státy udělit podporu pouze zemědělcům, kteří dle vnitrostátní legislativy
dosáhli důchodového věku;
o výměna znalostí a informaci. Členské státy omezí podporu na maximální částku
75 % způsobilých nákladů;
maximální sazba příspěvku z EZFRV činí:
o 70 % způsobilých veřejných výdajů v nejvzdálenějších regionech a na menších
ostrovech v Egejském moř;
o 70 % způsobilých veřejných výdajů v méně rozvinutých regionech;
o 65 % způsobilých výdajů na platby na přírodní omezení nebo jiná omezení
specifická pro určité oblasti;
o 43 % způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech;
minimální sazba příspěvku z EZFRV činí 20 %;
využití EZFRV prostřednictvím fondu InvestEU. Členské státy mohou vyčlenit až 5 %
celkového přídělu z EZFRV do fondu InvestEU;
nejméně 5 % z celkového příspěvku z EZFRV je vyhrazeno pro iniciativu LEADER označovanou
jako komunitně vedený místní rozvoj;
nejméně 30 % z celkového příspěvku z EZFRV je vyhrazeno na intervence zaměřené na
plnění specifických cílů v oblasti životního prostředí a klimatu;
maximálně 4 % z celkového příspěvku z EZFRV lze použít k financování akcí technické
pomoci z podnětu členských států.

Návrh přídělů finančních prostředků (národní obálka) pro Českou republiku (2021-2027):
 838 844 295 EUR (v běžných cenách) ročně na přímé platby;
 4 954 000 EUR v běžných cenách ročně na intervence v odvětví vína;
 2 121 528 EUR (v běžných cenách) ročně na intervence v odvětví včelařství;
 258 773 203 EUR (v běžných cenách) ročně na intervence pro rozvoj venkova;
 16 776 886 EUR (v běžných cenách) minimální roční částka vyhrazená pro cíl Získávat mladé
zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání.
Návrh horizontálního nařízení SZP, kód Rady 9634/18
Návrh zachovává současnou strukturu financování SZP postavenou na dvou pilířích, kdy pilíř I
obsahuje všeobecně platná jednoletá opatření zejména pro přímé platby a podporu zemědělských
trhů, která doplňují opatření odrážející vnitrostátní a regionální specifika stanovená víceletým
programovým přístupem pilíře II. Bere v úvahu nový model implementace představený v nařízení
o strategickém plánu SZP a oblasti, které jsou do tohoto nařízení přesunuty (zemědělský
poradenský systém, systém podmíněnosti, monitoring a hodnocení). Stanovuje pravidla pro
financování výdajů v rámci SZP (včetně výdajů na rozvoj venkova), řídící a kontrolní systémy
členských států a schvalování účetní závěrky.
Klíčové prvky předloženého návrhu:
 zachování stávajících fondů pro financování zemědělských výdajů ze souhrnného rozpočtu
Unie: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EZFRV);
 zachování stávající struktury správních orgánů (platební agentury, koordinační subjekty,
kompetentní orgány a certifikační orgány);
 omezení počtu akreditovaných platebních agentur členských států na jednu agenturu na
národní úrovni a na jednu agenturu pro řízení výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV. Nově se
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platebním agenturám ukládá vypracování výroční zprávy o výkonnosti a její předložení
Komisi do 15. února každého roku;
vytvoření nové zemědělské rezervy v rámci EZZF, která poskytne dodatečnou podporu
zemědělskému odvětví pro účely opatření bezpečnostní sítě v rámci řízení nebo stabilizace
trhu a v případě krizí ovlivňujících zemědělskou produkci nebo distribuci. Částka rezervy
činí na začátku každého rozpočtového roku nejméně 400 milionů EUR;
předběžné financování plateb pro intervence pro rozvoj venkova. Členskému státu se vyplatí
v letech 2021 až 2023 částka ve výši 1 % podpory z EZFRV na celé trvání daného
strategického plánu SZP;
stanovení všeobecných zásad pro kontroly a sankce, kontroly podmíněnosti a integrovaný
administrativní a kontrolní systém (IACS);
stanovení pravidel pro financování, správu a kontrolní systémy, postupy schvalování (roční
finanční závěrka a roční výkonnostní závěrka) a postup ověřování shody. Výdaje v rámci
EZZF a EZFRV mohou být financovány Unií, pouze pokud mají stanovené odpovídající
výstupy. Dále tyto výdaje musí být provedeny v souladu se základními požadavky EU a
správními systémy. Nová pravidla se vztahují také na pozastavení plateb, kdy Komise může
pozastavit vyplácení v souvislosti s nezasláním účetní závěrky či výkonnostní zprávy,
případně certifikační zprávy včetně stanoviska auditora. Dále bude Komise moci pozastavit
financování, pokud dojde ke zpoždění či nedostatečnému progresu v rámci plnění cílů
stanovených v národních plánech SZP. Možnost pozastavit platby bude mít Komise také v
souvislosti se zjištěním nedostatků ve správních systémech.

Návrh pozměňovacího nařízení, kód Rady 9556/18
Návrh zachovává strukturu a hlavní prvky stávajícího nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Navrhované úpravy v nařízení jsou spíše
technického rázu.
Zrušují se opatření související s intervencemi v odvětví a přesunují se do nařízení o strategickém
plánu SZP. Tím se zajistí lepší soudržnost intervencí v rámci SZP.
Aktualizují se limity pro podporu Unie určenou na dodávání ovoce a zeleniny a mléka a mléčných
výrobků do vzdělávacích zařízení. Tato podpora nepřesáhne částku 220 804 135 EUR na školní rok.
V rámci tohoto celkového limitu nepřesáhne podpora v případě ovoce a zeleniny do škol 130 608
466 EUR na školní rok a v případě mléka do škol 90 195 669 EUR na školní rok.
Návrh provádí změny technického rázu v odvětví vína a značení vín.
Návrh zjednodušuje systém zeměpisných značení a zvyšuje jejich atraktivitu jak pro zemědělce,
tak pro spotřebitele. Návrh upravuje nařízení (EU) č. 1151/2012, č. 251/2014, č. 228/2013 a
č. 229/2013 s cílem vytvořit jednodušší systém pro zeměpisná značení, zrychlit jejich registraci,
zefektivnit proces schvalování změn ve specifikacích produktů a upravit podpory propagace
zemědělských produktů s posílením postavení členských států v rámci jednotných pravidel.
Návrh zrušuje několik zastaralých opatření, kromě jiného nařízení pro výrobní systém a požadavky
vztahující se na odvětví cukru, která vypršela na konci hospodářského roku 2016/2017.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Nařízení (EU) mají dopad na státní rozpočet, rozsah dopadu bude odvislý od výše národní obálky
pro přímé platby a podpory pro rozvoj venkova, míry spolufinancování a účasti státního rozpočtu
na spolufinancování.
Nařízení (EU) nemají dopad na právní řád České republiky, jsou přímo aplikovatelná. V návaznosti
na ně bude nutné přijmout národní prováděcí předpisy ve formě nařízení vlády.
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Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Návrhy nařízení se projednávají na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) a na
zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství (SCA).
V Evropském parlamentu se návrhy nařízení nachází v tzv. přípravné fázi, byly přiděleny Výboru
pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) jako gesčně příslušnému výboru. O stanovisko byly
požádány: Výbor pro rozvoj (DEVE), Rozpočtový výbor (BUDG), Výbor pro rozpočtovou kontrolu
(CONT), Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), Výbor pro
regionální rozvoj (REGI), Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Výbor pro mezinárodní
obchod (INTA), Výbor pro rybolov (PECH) a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 5. 9. 2018 a usnesením č. 124 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1.

p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR, kterou představil zástupce Ministerstva zemědělství
k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady ke společné zemědělské politice (kód Rady
9645/18, kód Rady 9634/18, kód Rady 9556/18);

2.

d o p o r u č u j e v l á d ě Č R , aby zavedla nástroj redistributivní platby na prvních 30 ha
zemědělské půdy s cílem podpořit malé zemědělce;

3.

b e r e n a v ě d o m í návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady ke společné zemědělské
politice (kód Rady 9645/18, kód Rady 9634/18, kód Rady 9556/18);

4.

d o p o r u č u j e v l á d ě Č R přijmout opatření k zásadnímu snížení administrativní zátěže
zejména malých zemědělců;

5.

u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením k informaci zemědělskému
výboru.
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