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6.3.2013 B7-0082/223 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  223 
Bas Eickhout 
v mene skupiny Verts/ALE 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Helmut 
Scholz a iní 
 
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 a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky – 
2011/0288(COD) 
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 1a (nové) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (1a) V súlade s článkom 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa 
v SPP mali zohľadňovať ciele rozvojovej 
spolupráce vrátane cieľov, ktoré boli 
schválené v rámci OSN a iných 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté v rámci tohto nariadenia by nemali 
ohroziť kapacitu potravinovej produkcie 
a dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä  najmenej 
rozvinutých krajín, a mali by prispieť 
k plneniu záväzkov Únie v 
oblasti zmierňovania zmeny klímy. 

Or. en 

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1 zo stanoviska výboru DEVE.) 
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6.3.2013 B7-0082/224 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  224 
Ingeborg Gräßle a iní 
 
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 a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky – 
2011/0288(COD) 
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 43 – odsek 2 – pododsek 1 
 
 

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 
boli splnené tieto podmienky:  

(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; 

 

(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 

(c) Komisia dospela k záveru, že príslušný 
členský štát nie je schopný 
v bezprostrednej budúcnosti vykonať 

(c) Komisia dospela k záveru, že príslušný 
členský štát nie je schopný vykonať 
potrebné nápravné opatrenia v 



 

AM\929561SK.doc  PE503.603v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

potrebné opatrenia na nápravu situácie.  bezprostrednej budúcnosti v súlade s 
akčným plánom s jasnými ukazovateľmi 
pokroku, ktorý sa vypracuje po 
konzultácii s Komisiou.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/225 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  225 
Ingeborg Gräßle a iní 
 
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 a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky – 
2011/0288(COD) 
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 56 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) ak súhrn vzniknutých nákladov 
a predpokladaných nákladov na vymáhanie 
je vyšší ako vymáhaná suma; alebo 

(a) ak súhrn vzniknutých nákladov a 
predpokladaných nákladov na vymáhanie 
je vyšší ako vymáhaná suma; táto 
podmienka sa považuje za splnenú, ak 
suma vymáhaná od príjemcu v rámci 
jednotnej platby nepresahuje 100 EUR; 
alebo 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/226 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  226 
Ingeborg Gräßle a iní 
 
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 a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky – 
2011/0288(COD) 
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 110a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 110a 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/227 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  227 
Jutta Haug a iní 
 
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 a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky – 
2011/0288(COD) 
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 
2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 65a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Článok 65a 

 Odňatia a zníženia, pokiaľ ide o platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 

klímu a životné prostredie 

 Bez toho, aby bol dotknutý článok 65, 
súčet odňatí a znížení uplatnených 
v súlade s uvedeným článkom ako 
následok nedodržania povinností 
uvedených v hlave III kapitoly 2 
nariadenia .... (priame platby) môže 
prekročiť výšku platieb uvedenú v danej 
kapitole. 

Or. en 

 
 


