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ERRÁTUM
k správe

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho 

záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 

a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Pozmeňujúci návrh 53 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Na zabezpečenie toho, aby členské 
štáty určovali primerané cieľové hodnoty 
a zostavovali primerané intervencie a aby 
sa maximalizoval prínos k dosahovaniu 
cieľov SPP, je potrebné založiť stratégiu 
strategických plánov SPP na 
predchádzajúcej analýze miestneho 
kontextu a posúdení potrieb v súvislosti 

(57) Takisto je dôležité, aby sa v 
strategických plánoch SPP primerane 
zohľadňovali zmeny podmienok 
členských štátov, (vonkajších aj 
vnútorných) štruktúr, ako aj situácie na 
trhu, a teda aby ich časom bolo možné 
upraviť tak, aby boli zohľadnené.
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s cieľmi SPP. 

Pozmeňujúci návrh 302 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Organizácie výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia 
môžu zriadiť operačný fond. Tento fond sa 
financuje:

1. Organizácie výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny a/alebo ich združenia 
môžu zriadiť operačný fond na 
financovanie operačných programov 
schválených členskými štátmi. Tento fond 
sa financuje z príspevkov od samotnej 
organizácie výrobcov alebo združenia 
organizácií výrobcov a/alebo jeho 
partnerov, spolu s finančnou pomocou 
poskytnutou podľa článku 46.

Pozmeňujúci návrh 547 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 547

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Zo súm stanovených v odseku 4a 
tohto článku sa vyhradí aspoň 5 % súm 
stanovených v prílohe VII na podporu 
redistributívnej platby uvedenej v článku 
26.

Pozmeňujúci návrh 706 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 706

Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 
35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 a 141 sa 
Komisii udeľuje na obdobie siedmich 
rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Komisia najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
sedemročného obdobia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článkoch 4, 7, 11, 12, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50,78, 81, 83, 94, 110, 120 
a 141 sa Komisii udeľuje na neurčité 
obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. 

Posledný riadok v tabuľke v pozmeňujúcom návrhu 716 by mal znieť:

Text predložený Komisiou
* Väčšina ukazovateľov vplyvu sa už zbiera 
prostredníctvom iných kanálov (európske 
štatistiky, JRC, EEA, ...) a používa sa v rámci 
iných právnych predpisov EÚ alebo cieľov 
udržateľného rozvoja. Údaje sa nezbierajú 
v každom prípade ročne a môže dochádzať 
k dvoj- až trojročnému posunu. ** Smernica 
o udržateľnom používaní pesticídov.

* Náhradné údaje za výsledky. Údaje, 
ktoré ČŠ nahlasujú ročne na účely 
monitorovania pokroku pri 
dosahovaní cieľov, ktoré vytýčili vo 
svojich plánoch SPP:

* Údaje o ich deklarovaných 
výdavkoch nahlasované ročne.

** Na podporu na operačné 
skupiny v rámci EIP sa vzťahujú 
ustanovenia o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh
* Väčšina ukazovateľov vplyvu sa už zbiera 
prostredníctvom iných kanálov (európske 
štatistiky, JRC, EEA, ...) a používa sa v rámci 
iných právnych predpisov EÚ alebo cieľov 
udržateľného rozvoja. Údaje sa nezbierajú 
v každom prípade ročne a môže dochádzať 
k dvoj- až trojročnému posunu.  *ª Index 
opeľovačov sa bude uplatňovať po stanovení 
metodiky zo strany Komisie ** Smernica 
o udržateľnom používaní pesticídov.

* Náhradné údaje za výsledky. Údaje, 
ktoré ČŠ nahlasujú ročne na účely 
monitorovania pokroku pri 
dosahovaní cieľových hodnôt, ktoré 
vytýčili vo svojich plánoch SPP: 

* Údaje o ich deklarovaných 
výdavkoch nahlasované ročne.

** Na podporu na operačné 
skupiny v rámci EIP sa vzťahujú 
ustanovenia o spolupráci.

(Týka sa všetkých jazykov. Oprava v pozmeňujúcom návrhu 302 sa netýka talianskej verzie. 
Oprava v pozmeňujúcom návrhu 715 sa netýka českej, nemeckej, gréckej, španielskej, 
estónskej, fínskej, francúzskej, maďarskej, talianskej, litovskej, lotyšskej, holandskej, poľskej, 
portugalskej, rumunskej, slovenskej a švédskej verzie.)


