
KORIGENDÁ 

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016, ktorým sa mení 
delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, 
podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame 

platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie 

(Úradný vestník Európskej únie L 225 z 19. augusta 2016) 

Na strane 46 v článku 1 bode 7: 

namiesto:  „2. Ak nebola príjemcovi uložená žiadna administratívna sankcia podľa odseku 1 za nadhodnotenie plôch 
v rámci príslušného režimu pomoci alebo podporného opatrenia, administratívna sankcia podľa uvedeného 
odseku sa zníži o 50 %, ak rozdiel medzi nahlásenou plochou a určenou plochou nepresahuje 10 % určenej 
plochy.“ 

má byť:  „2. Ak nebola príjemcovi ešte uložená žiadna administratívna sankcia podľa odseku 1 za nadhodnotenie 
plôch v rámci príslušného režimu pomoci alebo podporného opatrenia, administratívna sankcia podľa 
uvedeného odseku sa zníži o 50 %, ak rozdiel medzi nahlásenou plochou a určenou plochou nepresahuje 
10 % určenej plochy.“   

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2015/1926 z 26. októbra 2015, ktorým sa mení 
rozhodnutie (SZBP) 2015/778 o vojenskej operácii Európskej únie v južnej časti centrálneho 

Stredozemia (EUNAVFOR MED) 

(Úradný vestník Európskej únie L 281 z 27. októbra 2015) 

Na strane 13, článok 1: 

namiesto:  „V názve a v celom texte rozhodnutia (SZBP) 2015/778 sa názov „EUNAVFOR MED“ odteraz vo všetkých 
prípadoch nahrádza názvom „operácia EU NAVFOR MED SOPHIA“ s potrebnými gramatickými úpravami.“ 

má byť:  „V názve a v celom texte rozhodnutia (SZBP) 2015/778 sa názov „EUNAVFOR MED“ odteraz vo všetkých 
prípadoch nahrádza názvom „operácia EUNAVFOR MED SOPHIA“ s potrebnými gramatickými úpravami..“  
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