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6.3.2013 B7-0082/196 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  196 
Giovanni La Via 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania B7-0082/2013 
vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 43 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov znížiť alebo 
pozastaviť mesačné alebo priebežné platby 
členskému štátu v prípade, že boli splnené 
všetky tieto podmienky: 

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov znížiť alebo 
pozastaviť mesačné alebo priebežné platby 
členskému štátu v prípade, že jedna alebo 
viaceré kľúčové zložky príslušného 
vnútroštátneho kontrolného systému 
neexistujú alebo nie sú účinné z dôvodu 
závažnosti alebo pretrvávania zistených 
nedostatkov, alebo neoprávnené platby 
neboli vrátené náležitým spôsobom, a ak 
bola splnená niektorá z týchto podmienok: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/197 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  197 
Giovanni La Via 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania B7-0082/2013 
vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 43 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) jedna alebo viaceré kľúčové zložky 
príslušného vnútroštátneho kontrolného 
systému neexistujú alebo nie sú účinné z 
dôvodu závažnosti alebo pretrvávania 
zistených nedostatkov alebo neoprávnené 
platby neboli vrátené náležitým spôsobom; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/198 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  198 
Giovanni La Via 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania B7-0082/2013 
vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 43 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

b) nedostatky uvedené v písm. a) majú 
pretrvávajúcu povahu a boli dôvodom pre 
najmenej dva vykonávacie akty podľa 
článku 54 o vylúčení z financovania 
výdavkov príslušného členského štátu zo 
strany Únie a 

b) buď nedostatky uvedené vyššie majú 
pretrvávajúcu povahu a boli dôvodom pre 
najmenej dva vykonávacie akty podľa 
článku 54 o vylúčení z financovania 
výdavkov príslušného členského štátu zo 
strany Únie, alebo 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/199 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  199 
Giovanni La Via 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania B7-0082/2013 
vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 43 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

c) Komisia dospela k záveru, že príslušný 
členský štát nie je schopný 
v bezprostrednej budúcnosti vykonať 
potrebné opatrenia na nápravu situácie. 

c) Komisia dospela k záveru, že príslušný 
členský štát nie je schopný vykonať 
potrebné nápravné opatrenia v 
bezprostrednej budúcnosti v súlade s 
akčným plánom s jasnými ukazovateľmi 
pokroku, ktorý treba vypracovať po 
konzultácii s Komisiou. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/200 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  200 
Giovanni La Via 
v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania B7-0082/2013 
vo forme legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov  
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 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 110a 

 Následné zverejnenie príjemcov EPZF 
a EPFRV 

 Členské štáty zabezpečia každoročné ex 
post zverejnenie príjemcov EPZF 
a EPFRV. Použijú pritom po vykonaní 
potrebných zmien článok 21 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 
1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách 
uplatňovania nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. 

Or. en 

 
 


