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6.3.2013 B7-0082/216 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  216 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 92 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 91 sa však nevzťahuje na 
príjemcov, ktorí sa zúčastňujú na režime 
pre malých poľnohospodárov podľa 
kapitoly IV hlavy III nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[DP] a na príjemcov pomoci 
podľa článku 29 ods. 9 nariadenia (EÚ) 
č. RD/xxx. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Všetky poľnohospodárske podniky by mali byť povinné dodržiavať krížové plnenie. Zákonné 
požiadavky na riadenie krížového plnenia sú založené na právnych predpisoch EÚ, ktoré 
platia pre všetkých bez výnimky. Platobné agentúry sa môžu rozhodnúť prideliť malým 
poľnohospodárskym podnikom s nižším rizikom primerané rizikové faktory vzhľadom na ich 
menšiu plochu alebo účasť v certifikačných schémach. Pre malých poľnohospodárov platia 
kvôli hraničným hodnotám miernejšie pravidlá týkajúce sa ekologizácie. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  217 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 65a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 65a 

 Odňatia a zníženia, pokiaľ ide o platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 

klímu a životné prostredie 

 Bez toho, aby bol dotknutý článok 65, 
súčet odňatí a znížení uplatnených 
v súlade s uvedeným článkom ako 
následok nedodržania povinností 
uvedených v hlave III kapitoly 2 
nariadenia ...  (priame platby) môže 
prekročiť výšku platieb uvedenú v tejto 
kapitole. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  218 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Pavel Poc 
 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Príloha II – tretí stĺpec – druhý podstĺpec – dvanásty riadok 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Zachovanie krajinných prvkov, 

vo vhodných prípadoch vrátane živých 

plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, 

v skupine alebo izolovane, medzí a terás 

vrátane zákazu strihania živých plotov 

a stromov počas obdobia reprodukcie 

vtáctva a v období hniezdenia a prípadné 
opatrenia na vyhnutie sa invazívnym 
druhom a škodcom. 

Zachovanie krajinných prvkov, vo 

vhodných prípadoch vrátane 

poloprirodzených biotopov, živých plotov, 
rybníkov, priekop, stromov v rade, 

v skupine alebo izolovane, medzí a terás 

vrátane zákazu strihania živých plotov 

a stromov počas obdobia reprodukcie 

vtáctva a v období hniezdenia a vhodné 
opatrenia na zabránenie šírenia 
invazívnych druhov, ako sú nahlasovanie 
vypuknutí/invázií okamžite po ich zistení. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  219 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz and others 
 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110b (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 110b 

 Sťažnosti drobných poľnohospodárov 
a postihnutých skupín v rozvojových 
krajinách s vážnymi ťažkosťami, alebo 
ktorým hrozia vážne ťažkosti priamo 
alebo nepriamo zapríčinené SPP, by mali 
byť doručované stálemu spravodajcovi EP 
pre súdržnosť politík v záujme rozvoja 
a mali by sa zaznamenať vo výročnej 
správe Komisie. Navrhovateľovi pomáha 
úradník pre vypočutie z GR pre 
poľnohospodárstvo, aby sa zabezpečilo 
spravodlivé vypočutie prípadu. Postihnuté 
skupiny alebo iné zainteresované strany 
môžu predkladať dôkazy. 

Or. en 

Odôvodnenie 

pôvodne PDN poľn. 673, 677 HZR.  
Je potrebné zabezpečiť všeobecnejší procedurálny príspevok poľnohospodárskeho odvetvia 
EÚ a vývozcov k dodržiavaniu záväzkov týkajúcich sa ľudských práv a súdržnosti politík 
v záujme rozvoja. Úradníci pre vypočutie, úradníci Komisie, ktorí prijímajú informácie 
o porušeniach pravidiel, už existujú v GR pre hospodársku súťaž a GR pre obchod. Z tohto 
dôvodu sa navrhuje úradník pre vypočutie pre GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  220 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 
Scholz and others 
 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 110a 

 Hodnotenie vplyvu na rozvojové krajiny 

 1. V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa 
pravidelne nezávislým spôsobom hodnotí 
vplyv SPP na kapacitu výroby potravín a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť v 
rozvojových krajinách, pričom sa osobitná 
pozornosť venuje vplyvu na miestnych a 
drobných poľnohospodárov. Hodnotenie 
vychádza okrem iného z údajov 
predložených vládami, organizáciami 
poľnohospodárov, organizáciami 
občianskej spoločnosti a inými 
zainteresovanými stranami v rozvojových 
krajinách, ktoré sú obchodnými partnermi 
Únie. 

 2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanovuje rozsah a postup 
hodnotenia vplyvu, pričom prihliada na 
príslušné medzinárodné iniciatívy, najmä 
na iniciatívy osobitného spravodajcu OSN 
pre oblasť práva na potraviny, FAO a 
Výboru pre potravinovú bezpečnosť. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
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článku 112 ods. 3. 

 3. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu o 
výsledkoch hodnotenia, získaných 
údajoch a adaptácii politiky EÚ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ide o PDN 4 zo stanoviska výboru DEVE, teda pôvodne PDN poľn. 674-5 HZR. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  221 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz and others 
 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ca) životaschopná kapacita potravinovej 
produkcie a dlhodobá potravinová 
bezpečnosť v rozvojových krajinách; 
najmä vplyv obchodu vzhľadom na 
cenovú podporu EÚ pre vývozy z EÚ 
a odstraňovanie prekážok, ako sú colné 
a obchodné prekážky vývozu z rozvojových 
krajín v súlade so súdržnosťou politík 
v záujme rozvoja; 

Or. en 

Odôvodnenie 

pôvodne PDN poľn. 661 HZR. Kontext:  súčasť zoznamu, čo sa má sledovať.  



 

AM\929571SK.doc  PE503.603v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

6.3.2013 B7-0082/222 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  222 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz and others 
 

Mandate for interinstitutional negotiations, B7-0082/2013 
in the form of legislative amendments 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a mandáte na tieto rokovania 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 68a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (68a) V súlade so zásadou súdržnosti 
politík v záujme rozvoja by sa malo 
vykonávanie SPP pravidelne sledovať 
a hodnotiť, pokiaľ ide o jej vplyv 
na kapacitu produkcie potravín 
a dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
v rozvojových krajinách, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2 zo stanoviska výboru DEVE. 

 

 


