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6. 3. 2013 B7-0082/201 

Pozměňovací návrh  201 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 57 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce 
i vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly 
a případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě 
V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů. 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce 
i vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly 
a případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/202 

Pozměňovací návrh  202 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Článek 29 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány 
z jiných prostředků v rámci rozpočtu EU. 

Výdaje financované v rámci EZFRV nesmí 
být financovány z jiných prostředků 
v rámci rozpočtu EU. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/203 

Pozměňovací návrh  203 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 61 – odst. 2 – bod 1 (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1) Dobrovolná účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/204 

Pozměňovací návrh  204 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 73 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) všechny zemědělské pozemky 
zemědělského podniku a nezemědělské 
plochy, pro které je požadována podpora 
podle čl. 68 odst. 2; 

a) všechny zemědělské pozemky 
zemědělského podniku a nezemědělské 
plochy, pro které je požadována podpora 
podle čl. 68 odst. 2; krajinné prvky nebo 
ochranná pásma však uváděny být 
nemusí; zemědělec ve své žádosti nicméně 
uvede, že zemědělskými pozemky 
s krajinnými prvky nebo ochrannými 
pásmy disponuje, a na žádost příslušných 
orgánů uvede jejich polohu. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/205 

Pozměňovací návrh  205 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Čl. 92 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx. 

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/206 

Pozměňovací návrh  206 
James Nicholson 
za skupinu ECR 
 
Mandát k interinstitucionálním jednáním B7-0082/2013 
ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Rozhodnutí o zahájení  interinstitucionálních jednání o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a o mandátu pro tato jednání 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 –C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Článek 110 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 110a 

 Kapitola IV 
Regionalizace 

 Je-li to vhodné a v souladu s jejich 
ústavními pravidly, mohou členské státy 
provádět ustanovení společné zemědělské 
politiky na regionální úrovni. 

Or. en 

 
 


