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6. 3. 2013 B7-0082/216 

Pozměňovací návrh  216 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 
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. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Všechny zemědělské podniky by měly mít povinnost dodržovat podmíněnost; požadavky 
podmíněnosti podle předpisů v oblasti řízení vycházejí z právních předpisů EU, které platí bez 
výjimky pro všechny. Platební agentury se mohou rozhodnout, že malým zemědělským 
podnikům přidělí s ohledem na jejich menší rozlohu nebo zapojení do systémů certifikace 
nižší úroveň rizika pro odpovídající rizikové faktory. Drobní zemědělci mají shovívavější 
pravidla pro ekologická opatření, neboť prahové hodnoty se stanovují na základě plochy. 
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6. 3. 2013 B7-0082/217 

Pozměňovací návrh  217 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 65 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 65a 

 Odnětí a snížení podpory, pokud jde 
o platby určené na zemědělské postupy 
příznivé pro klima a životní prostředí 

 Aniž je dotčen článek 65, souhrn všech 
odnětí a snížení podpor, která se uplatní 
v souladu s uvedeným článkem v důsledku 
nedodržení povinností uvedených v hlavě 
III kapitoly 2 nařízení ... (přímé platby), 
může přesáhnout částku uvedenou v této 
kapitole. 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/218 

Pozměňovací návrh  218 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

Pavel Poc 
 

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 
Příloha II – sloupec 3 – podsloupec 2 – řádek 12 
 

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 polopřirozených stanovišť, 
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 vhodná opatření k 

prevenci šíření invazivních druhů, jako je  
ohlášení napadení škůdci či invaze 
škůdců, jakmile jsou odhaleny 

Or. en 
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6. 3. 2013 B7-0082/219 

Pozměňovací návrh  219 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz a další 
 

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 110 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 110b 

 Stížnosti drobných zemědělců a dotčených 
skupin v rozvojových zemích, které se 
potýkají se závažnými obtížemi nebo jim 
hrozí závažné obtíže přímo či nepřímo 
způsobené společnou zemědělskou 
politikou, by měl přijímat stálý zpravodaj 
Evropského parlamentu pro soudržnost 
rozvojové politiky a měly by být uváděny 
ve výroční zprávě Komise. Stěžovateli by 
měl být nápomocen úředník pro slyšení 
z GŘ pro zemědělství, který by zajistil 
spravedlivé slyšení případu. Dotčené 
skupiny nebo jiné zainteresované strany 
mohou předložit důkazní materiál. 

Or. en 

Odůvodnění 

Původně pozměňovací návrhy AGRI 673, 677 (horizontální nařízení).  
Je třeba, aby zemědělské odvětví EU a evropští vývozci zemědělských produktů více přispívali 
k dodržování lidských práv a ke splnění závazků v oblasti soudržnosti rozvojových politik. 
Úředníci pro slyšení – úředníci Komise, kteří shromažďují informace o porušování pravidel, 
již existují v GŘ pro hospodářskou soutěž a v GŘ pro obchod. Navrhujeme proto zřídit 
úředníka pro slyšení v GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova. 
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6. 3. 2013 B7-0082/220 

Pozměňovací návrh  220 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 
Scholz a další 
 

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 110 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 110a 

 Hodnocení dopadů na rozvojové země 

 1. V souladu s článkem 208 SFEU se 
pravidelně provádí nezávislé posouzení 
dopadu SZP na kapacitu produkce 
potravin a dlouhodobé zabezpečování 
potravin v rozvojových zemích, přičemž 
zvláštní pozornost se věnuje dopadům na 
místní a drobné producenty. Hodnocení 
vychází mimo jiné z údajů předložených 
vládami, organizacemi zemědělců, 
organizacemi občanské společnosti 
a jinými zúčastněnými stranami 
v rozvojových zemích, které jsou 
obchodními partnery EU. 

 2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví rozsah a postup tohoto 
posouzení dopadu, přičemž přihlédne 
k souvisejícím mezinárodním iniciativám, 
zejména k iniciativám zvláštního 
zpravodaje OSN pro právo na potraviny, 
FAO a Výboru pro zajišťování potravin. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
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čl. 112 odst. 3. 

 3. Komise překládá Evropskému 
parlamentu a Radě každoročně zprávu 
o výsledcích posouzení dopadů, 
obdržených údajích a činnosti Unie 
v reakci na tato posouzení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 4 ze stanoviska výboru DEVE a původním pozměňovacím 
návrhům AGRI 674–5 (horizontální nařízení). 
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6. 3. 2013 B7-0082/221 

Pozměňovací návrh  221 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz a další 
 

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 
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) funkční kapacita produkce potravin 
a dlouhodobé zajištění potravin 
v rozvojových zemích; především dopad 
obchodu s ohledem na cenovou podporu 
poskytovanou EU na vývoz z EU 
a odstranění překážek, jako jsou cla 
a překážky obchodu, pokud jde o vývoz 
z rozvojových zemí, v souladu se 
soudržností politik ve prospěch rozvoje, 

Or. en 

Odůvodnění 

Původně pozměňovací návrh AGRI 661 (horizontální nařízení). Kontext: součást seznamu 
oblastí, které mají být sledovány.  
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6. 3. 2013 B7-0082/222 

Pozměňovací návrh  222 
Bas Eickhout 
za skupinu Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz a další 
 

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 68 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (68a) V souladu se zásadou soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje by se mělo 
provádění SZP pravidelně sledovat a 
hodnotit, pokud jde o jeho dopady na 
kapacitu produkce potravin a dlouhodobé 
zabezpečování potravin v rozvojových 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh 2 ze stanoviska výboru DEVE. 

 

 


