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6.3.2013 B7-0082/201 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  201 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 
Odôvodnenie 57 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(57) Systém krížového plnenia zahŕňa 
určité administratívne obmedzenia pre 
príjemcov aj štátne správy, pretože je 
potrebné zabezpečiť evidenciu, vykonávať 
kontroly a v prípade potreby uplatňovať 
pokuty. Tieto pokuty by mali byť 
primerané, objektívne a odstupňované. 
Tieto pokuty by nemali mať vplyv na 
ostatné pokuty stanovené na základe iných 
ustanovení Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov. V záujme 
konzistentnosti je vhodné zlúčiť príslušné 
ustanovenia Únie do jednotného právneho 
nástroja. V prípade poľnohospodárov, 
ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých 
poľnohospodárov uvedenom v hlave V 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP], možno 
úsilie vynaložené v rámci systému 
krížového plnenia považovať za 
prevyšovanie prínosu variantu udržania 
poľnohospodárov tomto systéme. 
Z dôvodu zjednodušenia by preto títo 
poľnohospodári mali byť vyňatí 
z krížového plnenia, najmä zo systému 
kontroly a z rizika pokút vyplývajúcich 
z krížového plnenia. Touto výnimkou by 
však nemala byť dotknutá povinnosť 
dodržiavať platné ustanovenia 
odvetvových právnych predpisov a 

(57) Systém krížového plnenia zahŕňa 
určité administratívne obmedzenia pre 
príjemcov aj štátne správy, pretože je 
potrebné zabezpečiť evidenciu, vykonávať 
kontroly a v prípade potreby uplatňovať 
pokuty. Tieto pokuty by mali byť 
primerané, účinné a odradzujúce. Tieto 
pokuty by nemali mať vplyv na ostatné 
pokuty stanovené na základe iných 
ustanovení Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov. V záujme 
konzistentnosti je vhodné zlúčiť príslušné 
ustanovenia Únie do jednotného právneho 
nástroja. 
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možnosť kontroly a uloženia sankcií 
podľa týchto právnych predpisov. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/202 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  202 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 29  
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 
oprávnenosti na podporu podľa článku 30 
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. RD/xxx, na 
výdavky financované v rámci EPFRV sa 
nevzťahuje žiadne iné financovanie na 
úrovni rozpočtu EÚ. 

Na výdavky financované v rámci EPFRV 
sa nevzťahuje žiadne iné financovanie na 
úrovni rozpočtu EÚ. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/203 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  203 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 61 – odsek 2 – bod 1 (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1) dobrovoľná účasť na systémoch 
riadenia, ktoré sú osvedčené na základe 
uznaných medzinárodných noriem. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/204 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  204 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 73 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) všetky poľnohospodárske pozemky 
poľnohospodárskeho podniku a súčasne 
nepoľnohospodárska plocha, na ktoré sa 
požaduje podpora v súlade s článkom 68 
ods. 2, 

a) všetky poľnohospodárske pozemky 
poľnohospodárskeho podniku a súčasne 
nepoľnohospodárska plocha, na ktoré sa 
požaduje podpora v súlade s článkom 68 
ods. 2, krajinné prvky nárazníkových zón 
však netreba nahlásiť; príjemca však vo 
svojej žiadosti uvedie, že disponuje 
poľnohospodárskymi parcelami s 
krajinnými prvkami alebo nárazníkovými 
zónami, a na žiadosť príslušných orgánov 
uvedie ich polohu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/205 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  205 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 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. 

Článok 91 sa však nevzťahuje na 
príjemcov pomoci podľa článku 29 ods. 9 
nariadenia (EÚ) č. RD/xxx. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/206 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  206 
James Nicholson 
v mene skupiny ECR 
 
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 

 Kapitola IV Regionalizácia 

 Členské štáty môžu vykonávať 
ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej 
politiky na regionálnej úrovni, ak je to 
vhodné a v súlade s ich ústavou. 

Or. en 

 
 


