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Pozměňovací návrh 770
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek 
půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se 
strništěm

Zachování úrovně organických složek 
půdy vhodnými postupy, včetně zákazu 
pálení orné půdy se strništěm

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění, neboť současné normy vyžadují „vhodné postupy“. V rámci této DZES 
by se proto měl klást důraz na prosazování příznivých postupů.

Pozměňovací návrh 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Biologická rozmanitost“– PPH 2 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b) a d)

Or. en

Odůvodnění

Mezi povinné požadavky na hospodaření by měly být zařazeny také tyto články směrnice o 
ptácích. Týkají se záměrného usmrcování či odchytu volně žijících ptáků, ničení vajec a hnízd 
a vyrušování ptáků. Případné sankce uplatňované na platby v rámci SZP jsou velmi účinným 
odrazujícím prostředkem, a tyto články by proto měly být znovu zařazeny mezi PPH.

Pozměňovací návrh 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Návrh nařízení
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Příloha II – Hlavní téma „Biologická rozmanitost“– PPH 3 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1, 2, 3 a 4, článek 13 odst. 1 
písm. a)

Or. en

Odůvodnění

Mezi povinné požadavky na hospodaření by měly být zařazeny také tyto články směrnice o 
stanovištích. Týkají se požadavku na vnitrostátní orgány, aby posuzovaly plány a projekty, 
které budou patrně mít významný dopad na lokality sítě Natura 2000, a zmírnily jakékoli 
poškození lokality v případě, že projekt bude uskutečněn, a zabránily svévolnému ničení 
chráněných druhů planě rostoucích rostlin.

Pozměňovací návrh 773
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Krajina, minimální úroveň péče “ – DZES 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání
mezí a kácení stromů v období hnízdění a 
odchovu mláďat, a možná opatření k 
zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat, a přijetí veškerých 
přiměřených opatření k tomu, aby se 
zabránilo rozšíření nežádoucí vegetace na 
zemědělské půdě.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění formulace a status quo ve vztahu k stávajícím požadavkům v rámci 
daných DZES.

Pozměňovací návrh 774
Chris Davies, Corinne Lepage
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Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Krajina, minimální úroveň péče “ – DZES 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DZES 8 a)
Minimální udržování zemědělské půdy 
s cílem zajistit, aby byla ve stavu, který 
nevede ke zhoršení krajiny a snížení 
biologické rozmanitosti. Normy by měly 
zahrnovat míry intenzity chovu a/nebo 
vhodné režimy spásání/sečení a udržování 
trvalých kultur v dobrých vegetačních 
podmínkách. 

Or. en

Odůvodnění

Normy pro minimální údržbu zemědělské půdy jsou zásadní. Měly by zajišťovat, aby 
nedocházelo ke ztrátě jedinečných ekologických hodnot (krajina, biologická rozmanitost, 
ukládání uhlíku, ochrana půdy) polopřirozené zemědělské půdy v důsledku obdělávání 
a intenzifikace a aby veškerá zemědělská půda byla udržována alespoň podle základních 
norem, aby se zabránilo zhoršení krajiny a snížení biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Krajina, minimální úroveň péče “ – DZES 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DZES 8 b)
Zachování všech polopřirozených 
stanovišť1 na zemědělské půdě, včetně 
polopřirozených travních porostů, 
zalesněných ploch, křovinatých oblastí 
a mokřin. Zemědělci nesmějí zahajovat 
nové odvodňování, orbu, kácení, 
nivelizaci nebo nový osev či obdělávání na 
neobdělávané půdě nebo polopřirozených 
stanovištích bez předchozího schválení 
příslušných orgánů; 
____________________
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1Polopřirozené stanoviště sestává 
z vegetace, která je spásána či sečena, ale 
nikoli orána, osévána, uměle hnojena či 
ošetřována biocidními přípravky. 

Or. en

Odůvodnění

Normy pro minimální údržbu polopřirozených stanovišť jsou zásadní. Měly by zajišťovat, aby 
nedocházelo ke ztrátě jedinečných ekologických hodnot (krajina, biologická rozmanitost, 
ukládání uhlíku, ochrana půdy) polopřirozené zemědělské půdy v důsledku obdělávání 
a intenzifikace (jak je stanoveno ve směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí) a aby 
veškerá zemědělská půda byla udržována alespoň podle základních norem, aby se zabránilo 
zhoršení krajiny a snížení biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 776
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“– PPH 6 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3, 4 a 5 Články 4 a 5

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 vyjasňuje prvky systému identifikace a zpětné vysledovatelnosti zvířat a je zaměřen 
na členské státy, nikoli na producenty. Neměl by být proto zahrnován do oblasti 
podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“– PPH 8 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3, 4 a 5 Články 4 a 5
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Or. en

Odůvodnění

Článek 3 vyjasňuje prvky systému identifikace a zpětné vysledovatelnosti zvířat a je zaměřen 
na členské státy, nikoli na producenty. Neměl by být proto zahrnován do oblasti 
podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“– PPH 8 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 3, 4 a 5 Články 3, 4 (s výjimkou odstavce 6) a 5

Or. en

Odůvodnění

Je jasné, že ztracené ušní značky je nutno nahradit, avšak navrhovaná změna zohledňuje 
skutečnost, že zemědělci takovýmto ztrátám nemohou zabránit. Proto je rozumné nečinit 
povinnost okamžitého nahrazování ušní značky součástí požadavků podmíněnosti, za jejichž 
nedodržení mohou být zemědělci penalizováni.

Pozměňovací návrh 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“– PPH 8  

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
(Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8) 

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz 
(Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8)1

____________________

Komise vydá pokyny pro členské státy, 
které se budou týkat výkladu pravidel 
použitelných pro účely podmíněnosti. Tyto 
pokyny umožní při provádění nařízení 
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Rady (ES) č. 21/2004 přiměřenou míru 
flexibility na úrovni zemědělských 
podniků, aby byla dodržena zásada 
proporcionality, přičemž je nutno 
postupovat v duchu tohoto právního 
předpisu a zajistit úplnou zpětnou 
vysledovatelnost zvířat.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o pozměňovací návrh, který odpovídá zpravodajově pozměňovacímu návrhu 4 k 
bodům odůvodnění.


