
 

AM\929545SK.doc  PE503.602v01-11 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

6.3.2013 B7-2013/165 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  165 
Ingeborg Gräßle a ďalší 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-2013/0081 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Návrh nariadenia 
Článok 65 – odsek 6a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 6 a. Odchylne od článku 2 písm. i) sa 

vnútroštátny príspevok na oprávnené 

verejné výdavky môžu nahradiť 

príspevkami zo súkromného sektora. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/166 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  166 
Ingeborg Gräßle a ďalší 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-2013/0081 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Návrh nariadenia 
Článok 67 – odsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Platby príjemcov sa musia potvrdiť 

faktúrami a dokumentmi, ktoré dokazujú 

realizáciu platby. Ak to nie je možné, 

platby sa podporia dokumentmi s 

rovnocennou preukaznou hodnotou, s 

výnimkou foriem podpory podľa článku 
57 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) 
[CSF/2012]. 

4. S výnimkou náležite opodstatnených 

prípadov má nenávratná priama podpora 

poskytovaná vo formách stanovených v 

článku 57 ods. 1 písm. b), c) a d) 
nariadenia (EÚ) [CSF/2012]. V prípade, že 
sa táto pomoc poskytuje formou 

ustanovenou v článku 57 ods. 1 písm. a) 
nariadenia (EÚ) [CSF/2012], sa platby 
príjemcov musia potvrdiť faktúrami 

a dokumentmi, ktoré dokazujú realizáciu 

platby. Ak to nie je možné, platby sa 

podporia dokumentmi s rovnocennou 

preukaznou hodnotou. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-2013/167 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  167 
Ingeborg Gräßle a ďalší 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-2013/0081 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV)  
COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Návrh nariadenia 
Článok 69 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
opatrenia rozvoja vidieka, ktoré plánujú 
realizovať, boli overiteľné a 
kontrolovateľné. Na tieto účely riadiaci 
orgán a platobná agentúra každého 
programu rozvoja vidieka poskytnú 
posúdenie ex ante overiteľnosti a 
kontrolovateľnosti opatrení, ktoré sa majú 
začleniť do programu rozvoja vidieka. 
Riadiaci orgán a platobná agentúra zároveň 
vykonajú posúdenie overiteľnosti a 
kontrolovateľnosti opatrení počas 
realizácie programu rozvoja vidieka. V 
posúdení ex ante a v posúdení počas 
implementačného obdobia sa zohľadňujú 
výsledky kontrol v predchádzajúcom a v 
súčasnom programovom období. Keď 
posúdenie odhalí, že požiadavky 
overiteľnosti a kontrolovateľnosti nie sú 
splnené, príslušné opatrenia sa primerane 
upravia. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
opatrenia rozvoja vidieka, ktoré plánujú 
realizovať, boli overiteľné 
a kontrolovateľné a navrhnuté takým 

spôsobom, aby sa vylúčilo nadmerné 

riziko vzniku chýb. Na tieto účely riadiaci 
orgán a platobná agentúra každého 
programu rozvoja vidieka poskytnú 
posúdenie ex ante overiteľnosti, 
kontrolovateľnosti a rizika vzniku chýb pri 
uplatňovaní opatrení, ktoré sa majú 
začleniť do programu rozvoja vidieka. 
Riadiaci orgán a platobná agentúra zároveň 
vykonajú posúdenie overiteľnosti, 
kontrolovateľnosti a rizika vzniku chýb pri 
uplatňovaní opatrení počas realizácie 
programu rozvoja vidieka. V posúdení ex 
ante a v posúdení počas implementačného 
obdobia sa zohľadňujú výsledky kontrol v 
predchádzajúcom a v súčasnom 
programovom období. 

 Keď posúdenie odhalí, že požiadavky 
overiteľnosti a kontrolovateľnosti nie sú 
splnené a môže vzniknúť nadmerné riziko 

vzniku chýb pri uplatňovaní, príslušné 
opatrenia sa primerane upravia. 
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