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KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o 
financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 

zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, 
(ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549)

(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia 
vyššie uvedeného nariadenia

P7_TA(2013)0490)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Podľa článku 231 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, uvedené nariadenie sa 
opravuje takto: 

Článok 67 ods. 4 písm. b), ktorý znie:

"b) „priama platba na plochu“ je režim základných platieb, režim jednotných platieb na 

plochu a redistributívna platba, ako sa uvádza v hlave III kapitole 1 nariadenia (EÚ) 

č. 1307/2013, platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné 

prostredie uvedená v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platba na 

plochy s prírodnými prekážkami uvedená v hlave III kapitole 4 nariadenia (EÚ) č. 

1307/2013, platba pre mladých poľnohospodárov uvedená v hlave III kapitole 5 

nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, dobrovoľná viazaná podpora uvedená v hlave IV 

kapitole 1 v prípade, že sa podpora vypláca na hektár, osobitná platba na bavlnu 

uvedená v hlave IV kapitole 2, režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave 

V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v 

najvzdialenejších regiónoch Únie uvedené v kapitole IV nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013(33) v prípade, že sa podpora vypláca na hektár; a 

osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v 

Egejskom mori uvedené v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
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(EÚ) č. 229/2013(34) v prípade, že sa podpora vypláca na hektár."

by mal znieť:

"b) „priama platba na plochu“ je režim základných platieb, režim jednotných platieb na 

plochu a redistributívna platba, ako sa uvádza v hlave III kapitoly 1 a 2 nariadenia 

(EÚ) č. 1307/2013, platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a 

životné prostredie uvedená v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, 

platba na plochy s prírodnými prekážkami uvedená v hlave III kapitole 4 nariadenia 

(EÚ) č. 1307/2013, platba pre mladých poľnohospodárov uvedená v hlave III 

kapitole 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, dobrovoľná viazaná podpora uvedená v 

hlave IV kapitole 1 v prípade, že sa podpora vypláca na hektár, osobitná platba na 

bavlnu uvedená v hlave IV kapitole 2, režim pre malých poľnohospodárov uvedený v 

hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, osobitné opatrenia v oblasti 

poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedené v kapitole IV 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013(33) v prípade, že sa 

podpora vypláca na hektár; a osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v 

prospech menších ostrovov v Egejskom mori uvedené v kapitole IV nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013(34) v prípade, že sa podpora 

vypláca na hektár."


