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6.3.2013 B7-0082/207 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  207 
George Lyon 
v mene skupiny ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 54 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(54) Ustanovenia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/60/ES 

z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje 

rámec pôsobnosti pre opatrenia 

Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva, budú funkčné v rámci 

krížového plnenia iba vtedy, keď všetky 

členské štáty ich v plnej miere 

implementujú, a najmä stanovia jasné 

záväzky pre poľnohospodárov. V súlade so 
smernicou sa požiadavky uplatnia na 
úrovni poľnohospodárskeho podniku 
najneskôr do 1. januára 2013. 

(54) Ustanovenia smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/60/ES 

z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje 

rámec pôsobnosti pre opatrenia 

Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva, budú môcť byť funkčné 
v rámci krížového plnenia iba vtedy, keď 

ich všetky členské štáty v plnej miere 

implementujú, a najmä stanovia jasné 

záväzky pre poľnohospodárov. Pred 
zavedením nových pravidiel krížového 
plnenia by sa mala vykonať najneskôr do 
1. januára 2015 analýza ich 
uplatniteľnosti v rámci krížového plnenia, 
ako aj ich dosahov na systém kontrol na 
mieste. 
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6.3.2013 B7-0082/208 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  208 
George Lyon 
v mene skupiny ALDE 

 

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 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110b 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Článok 110b 
Prahová hodnota 

vypúšťa sa 

V prípadoch, keď sa suma vyplatená 
príjemcovi v jednom roku rovná sume, 
ktorú stanovil členský štát podľa článku 
49 nariadenia EÚ č. DP/xxx, alebo je 
nižšia než táto suma, daný členský štát 
neuverejňuje meno/názov predmetného 
príjemcu, ako sa stanovuje v písm. a) 
prvého pododseku ods. 1 článku 110a 
tohto nariadenia. 

 

Komisia v súlade s pravidlami prijatými 
podľa článku 110d uverejní sumy, ktoré 
členský štát stanovil podľa článku 49 
nariadenia (EÚ) č. DP/xxx a oznámil 
Komisii podľa uvedeného nariadenia. 

 

V prípadoch, keď sa uplatňuje prvý odsek 
tohto článku, členské štáty uverejňujú 
informácie uvedené v písm. b), c) a d) 
prvého pododseku ods. 1 článku 110a 
a príjemca sa označí kódom. O podobe 
tohto kódu rozhodujú členské štáty. 
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