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6.3.2013 B7-0081/148 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  148 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 29 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) 
č. HR/2012 a ďalších príslušných 
povinností stanovených v kapitole 2 hlavy 
III nariadenia (EÚ) č. DP/2012, 
príslušných minimálnych požiadaviek pre 
používanie hnojív a prípravkov na ochranu 
rastlín a iných príslušných povinných 
požiadaviek ustanovených vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Všetky takéto 
povinné požiadavky sa identifikujú 
v programe. 

3. Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) 
č. HR/2012 a všetkých povinností 
stanovených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných 
minimálnych požiadaviek pre používanie 
hnojív a prípravkov na ochranu rastlín 
a iných príslušných záväzných požiadaviek 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Všetky takéto záväzné 
požiadavky sa identifikujú v programe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/149 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  149 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 29 – odsek 6 – pododsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Z EPFRV sa neudelí žiadna podpora na 
záväzky uvedené v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. .../... [nariadenie o 
priamych platbách]. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/150 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  150 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
a mandáte na tieto rokovania 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 64 – odsek 4  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Komisia vykonávacím aktom stanoví 
ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 
1 podľa členských štátov po odčítaní sumy 
uvedenej v odseku 2, pričom zohľadní 
presun finančných prostriedkov uvedených 
v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. DP/2012. Pri stanovení ročného 
rozčlenenia Komisia zohľadňuje: 

4. Komisia vykonávacím aktom stanoví 
ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 
1 podľa členských štátov po odčítaní sumy 
uvedenej v odseku 2, pričom zohľadní 
presun finančných prostriedkov uvedených 
v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. DP/2012. Pri stanovení ročného 
rozčlenenia Komisia zohľadňuje:  

(a) objektívne kritériá spojené s cieľmi 
uvedenými v článku 4 a 

a) objektívne kritériá spojené s cieľmi 
uvedenými v článku 4.  

(b) predchádzajúce plnenie.  

Or. en 

 
 


