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6. 3. 2013 B7-0082/207 

Pozměňovací návrh  207 
George Lyon 
za skupinu ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 54 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 

října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky, budou ustanovení v rámci 

podmíněnosti funkční, pouze pokud je 

všechny členské státy plně provedou, 

zejména co se týče jasných povinností pro 

zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013. 

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 

října 2000, kterou se stanoví rámec pro 

činnost Společenství v oblasti vodní 

politiky, by ustanovení v rámci 

podmíněnosti mohly být funkční, pouze 
pokud je všechny členské státy plně 

provedou, zejména co se týče jasných 

povinností pro zemědělce. Začlenění 
nových pravidel o podmíněnosti by měla 
nejpozději do 1. ledna 2015 předcházet 
analýza jejich použitelnosti v rámci 
podmíněnosti a jejich dopadů na systém 
kontrol na místě. 
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6. 3. 2013 B7-0082/208 

Pozměňovací návrh  208 
George Lyon 
za skupinu ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nařízení 
Článek 110b 
 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 110b 
Prahová hodnota 

vypouští se 

V případě, že je výše podpory obdržené 
příjemcem v jednom roce stejná jako 
částka stanovená členským státem podle 
článku 49 nařízení (EU) č. xxx/přímé 
platby nebo nižší, nesmí tento členský stát 
zveřejnit jméno uvedeného příjemce, jak 
je stanoveno v čl. 110a odst. 1 prvním 
pododstavci písm. a) tohoto nařízení. 

 

Částky stanovené členským státem podle 
článku 49 nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx a oznámené Komisi podle 
uvedeného nařízení Komise zveřejní 
v souladu s pravidly přijatými podle 
článku 110d. 

 

V případě, kdy se použije první 
pododstavec tohoto článku, zveřejní 
členské státy informace uvedené v čl. 110a 
odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) 
a d) a příjemce je identifikován pomocí 
kódu. Členské státy rozhodnou o formě 
tohoto kódu. 
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