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o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Marian Harkin

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V súlade s článkom 9 ods. 4 a s
článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 
XXXX/XXXX z XX. XX. 2008 [ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá pre režimy 
priamej podpory a zavádzajú sa niektoré 
režimy podpory pre poľnohospodárov] sa 
finančné zdroje vytvorené doplnkovou 
moduláciou majú použiť na podporu 
rozvoja vidieka. Je vhodné zabezpečiť, aby 
sa suma rovnajúca sa týmto finančným 
zdrojom použila na podporu činností 
spojených s novými problémami.

(11) V súlade s článkom 9 ods. 4 a s 
článkom 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 
XXXX/XXXX z XX. XX. 2008 [ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá pre režimy 
priamej podpory a zavádzajú sa niektoré 
režimy podpory pre poľnohospodárov] sa 
finančné zdroje vytvorené doplnkovou 
moduláciou majú použiť na podporu 
rozvoja vidieka. Je vhodné zabezpečiť, aby 
sa suma rovnajúca sa týmto finančným 
zdrojom použila na podporu činností 
spojených s novými problémami, aj keď sa 
musí dbať na to, aby sa nebránilo 
poľnohospodárskej výrobe v oblastiach, 
v ktorých je jej prínos pre rozvoj vidieka 
životne dôležitý. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1698/2005
Článok 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a) Článok 60 zmeňte a doplňte takto:
Ak je opatrenie, ktoré spadá do tohto 
oddielu, zamerané na operácie oprávnené 
aj podľa iného nástroja podpory 
Spoločenstva vrátane štrukturálnych 
fondov a nástroja podpory Spoločenstva 
pre rybné hospodárstvo, členský štát určí 
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v každom programe administratívne 
kontroly pre operácie podporované EPFRV 
a operácie, ktoré sú podporované iným 
nástrojom podpory Spoločenstva.

Or. es

Odôvodnenie

Zavedenie „svojvoľných“ limitných kritérií v praxi znamená, že sa niektorým 
prevádzkovateľom zo sektorov ovocia a zeleniny, vína, olivového oleja, ovčieho mäsa, 
hovädzieho a teľacieho mäsa, včelárstva a cukru, zamedzí prístup k jednému z dvoch 
nástrojov (SOT alebo PRV). Dvojitému financovaniu je možné predísť prostredníctvom 
administratívnych kontrol, ale nie svojvoľnými a vopred danými obmedzeniami, ako je systém 
„stropov“.
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