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Pozměňovací návrh 38
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat 
proti klimatickým změnám a přizpůsobovat 
se jim a přenášet výzkum a inovace z 
laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla 
rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale 
udržitelné zemědělské produkce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat 
proti klimatickým změnám a přizpůsobovat 
se jim a přenášet výzkum a inovace z 
laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla 
rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale 
udržitelné zemědělské produkce a rozvoje 
venkova.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Členské státy by měly upustit od 
zavádění dalších pravidel, která 
příjemcům znesnadňují využívání EZZF a 
EZFRV.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniel Buda

Návrh nařízení



PE631.861v01-00 4/51 AM\1171029CS.docx

CS

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je zapotřebí ustanovení týkajících 
se akreditace platebních agentur a 
koordinačních subjektů členskými státy, 
zavedení postupů umožňujících získat 
požadovaná prohlášení řídícího subjektu a 
výroční zprávy o výkonnosti, jakož i 
zajistit ověřování systémů řízení a 
sledování, systémů vykazování, jakož i 
ověřování ročních účetních závěrek 
nezávislými subjekty. V zájmu zajištění 
transparentnosti systému kontrol 
prováděných na vnitrostátní úrovni, 
zejména pokud jde o postupy schvalování a 
potvrzování a postupy provádění plateb, 
snížení administrativní a auditní zátěže 
útvarů Komise a členských států v 
případech, kdy je vyžadována akreditace 
každé jednotlivé platební agentury, je dále 
třeba omezit počet orgánů a subjektů, které 
jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to 
s přihlédnutím k ústavním předpisům 
každého členského státu.

(9) Je zapotřebí ustanovení týkajících 
se akreditace platebních agentur a 
koordinačních subjektů členskými státy, 
zavedení postupů umožňujících získat 
požadovaná prohlášení řídícího subjektu a 
výroční zprávy o výkonnosti, jakož i 
zajistit ověřování systémů řízení a 
sledování, systémů vykazování, jakož i 
ověřování ročních účetních závěrek 
nezávislými subjekty. Za jakoukoli 
zpožděnou platbu ze strany platebních 
agentur v důsledku administrativních 
chyb by měla být zemědělcům poskytnuta 
finanční náhrada. V zájmu zajištění 
transparentnosti systému kontrol 
prováděných na vnitrostátní úrovni, 
zejména pokud jde o postupy schvalování a 
potvrzování a postupy provádění plateb, 
snížení administrativní a auditní zátěže 
útvarů Komise a členských států v 
případech, kdy je vyžadována akreditace 
každé jednotlivé platební agentury, je dále 
třeba omezit počet orgánů a subjektů, které 
jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to 
s přihlédnutím k ústavním předpisům 
každého členského státu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 41
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud některý z členských států 
akredituje více než jednu platební 
agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní 
koordinační subjekt, který zajistí
soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí 
a jednotlivými akreditovanými platebními 
agenturami a neprodlené poskytování 
informací o činnosti jednotlivých 

(10) Pokud některý z členských států 
akredituje více než jednu platební 
agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní 
koordinační subjekt, který zajistí 
soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí 
a jednotlivými akreditovanými platebními 
agenturami a neprodlené poskytování 
informací o činnosti jednotlivých 
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platebních agentur požadovaných Komisí. 
Koordinační subjekt by také měl přijímat a 
koordinovat opatření s cílem řešit veškeré 
nedostatky obecné povahy zjištěné na 
národní úrovni a informovat Komisi o 
následných krocích.

platebních agentur požadovaných Komisí. 
Koordinační subjekt by také měl přijímat a 
koordinovat opatření s cílem řešit veškeré 
nedostatky obecné povahy zjištěné na 
národní úrovni a informovat Komisi o 
následných krocích. Platební agentury by 
měly posílit svou poradní úlohu a usilovat 
o zjednodušení postupů a dodržování 
norem na evropské úrovni.

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy, je třeba zachovat mechanismus 
finanční disciplíny, kterým je upravena 
výše přímé podpory. Zrušen by měl být 
nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být 
uchovány zemědělské rezervy na podporu 
zemědělského sektoru v případě vývoje 
trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci nebo distribuci. 
Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení 
(EU, Euratom) [nové finanční nařízení] 
předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové 
prostředky budou moci být přeneseny 
pouze do následujícího rozpočtového roku. 
Za účelem výrazného zjednodušení 
provádění pro zemědělce a národní správce 
by se měl uplatnit klouzavý mechanismus 
počínaje případnými nevyužitými částkami 
krizové rezervy v zemědělském sektoru 
vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se 
vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. 
d), která umožní, aby byly nevyčerpané 
rozpočtové prostředky zemědělské rezervy 
přenášeny bez časového omezení 
financování zemědělské rezervy v 
následujících rozpočtových letech. Dále je 
s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná 
druhá odchylka, neboť celková 

(14) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy, je třeba zachovat mechanismus 
finanční disciplíny, kterým je upravena 
výše přímé podpory. Měly by být 
uchovány zemědělské rezervy na podporu 
zemědělského sektoru v případě vývoje 
trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci nebo distribuci. 
Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení 
(EU, Euratom) [nové finanční nařízení] 
předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové 
prostředky budou moci být přeneseny 
pouze do následujícího rozpočtového roku. 
Za účelem výrazného zjednodušení 
provádění pro zemědělce a národní správce 
by se měl uplatnit klouzavý mechanismus 
počínaje případnými nevyužitými částkami 
krizové rezervy v zemědělském sektoru 
vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se 
vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. 
d), která umožní, aby byly nevyčerpané 
rozpočtové prostředky zemědělské rezervy 
přenášeny bez časového omezení 
financování zemědělské rezervy v 
následujících rozpočtových letech.
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nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke 
konci roku 2020 bude přenesena do roku 
2021 do příslušné položky nové 
zemědělské rezervy bez jejich vrácení do 
rozpočtových položek, které kryjí 
intervence přímých plateb v rámci 
strategického plánu SZP.

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zabránilo nadměrné 
administrativní zátěži pro vnitrostátní 
správu a zemědělce, je třeba přijmout 
ustanovení, že úhrada částek přenesených z 
předchozího finančního roku ve vztahu k 
uplatněné finanční disciplíně by neměla 
proběhnout, pokud se buď finanční 
disciplína uplatní pro druhý následující rok 
(rok N+1), nebo pokud celková částka 
nevyčerpaných rozpočtových prostředků 
představuje méně než 0,2 % ročního stropu 
EZZF.

(15) Aby se zabránilo nadměrné 
administrativní zátěži pro vnitrostátní 
správu a zemědělce a v co největší míře 
zjednodušily postupy, je třeba přijmout 
ustanovení, že úhrada částek přenesených z 
předchozího finančního roku ve vztahu k 
uplatněné finanční disciplíně by neměla 
proběhnout, pokud se buď finanční 
disciplína uplatní pro druhý následující rok 
(rok N+1), nebo pokud celková částka 
nevyčerpaných rozpočtových prostředků 
představuje méně než 0,2 % ročního stropu 
EZZF.

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Aby byly zajištěny rovné podmínky 
na jednotném trhu EU, je nezbytné 
vyrovnat úroveň přímých plateb mezi 
členskými státy. Je naléhavě nutné 
spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi 
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členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zejména aby Komise získala 
prostředky pro řízení zemědělských trhů, 
pro ulehčení sledování výdajů na 
zemědělství a pro sledování zemědělských 
zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu, 
mělo by být upraveno používání 
agrometeorologického systému a získávání 
a zpřesňování družicových údajů.

(21) Zejména aby Komise získala 
prostředky pro řízení zemědělských trhů, 
pro ulehčení sledování výdajů na 
zemědělství, pro sledování zemědělských 
zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu 
a pro posouzení situace a poskytnutí 
okamžité pomoci v reakci na přírodní 
katastrofy, mělo by být upraveno 
používání agrometeorologického systému a 
získávání a zpřesňování družicových údajů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V souladu s architekturou a 
klíčovými charakteristikami nového 
prováděcího modelu SZP nebude 
kvalifikace plateb uhrazených členskými 
státy na financování Unie nadále 
podmíněna legalitou a správností plateb 
pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy 
intervencí uvedených v nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP], měly by být platby členských států 
místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s 
odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s 
platnými základními požadavky Unie.

(25) V souladu s architekturou a 
klíčovými charakteristikami nového 
prováděcího modelu SZP nebude 
kvalifikace plateb uhrazených členskými 
státy na financování Unie nadále 
podmíněna legalitou a správností plateb 
pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy 
intervencí uvedených v nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP], měly by být platby členských států 
místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s 
odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s 
platnými základními požadavky Unie. Je 
třeba zdůraznit, že nový model provádění 
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SZP by neměl vést k odstranění potřeby 
kontroly zákonnosti a správnosti výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Zveřejnění jména příjemců 
prostředků z fondů představuje způsob, jak 
veřejnou kontrolu využívání těchto fondů 
posílit, a proto je nezbytné k zajištění 
odpovídající úrovně ochrany finančních 
zájmů Unie. K tomu částečně vede 
preventivní a odrazující účinek takového 
zveřejnění, jež jednotlivé příjemce podpory 
odradí od nedovoleného chování a zároveň 
posílí osobní odpovědnost zemědělců za 
využívání veřejných prostředků, které 
obdrží. Zveřejňování příslušných informací 
je v souladu s nedávnou judikaturou 
Soudního dvora Evropské unie, jakož i 
přístupem stanoveným nařízením (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

(66) Zveřejnění jména příjemců 
prostředků z fondů představuje způsob, jak 
veřejnou kontrolu využívání těchto fondů 
posílit, a proto je nezbytné k zajištění 
odpovídající úrovně ochrany finančních 
zájmů Unie. K tomu částečně vede 
preventivní a odrazující účinek takového 
zveřejnění, jež jednotlivé příjemce podpory 
odradí od nedovoleného chování a zároveň 
posílí osobní odpovědnost zemědělců za 
využívání veřejných prostředků, které 
obdrží, a napomůže dodržování pravidla 
zákazu střetu zájmů. Zveřejňování 
příslušných informací je v souladu s 
nedávnou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie, jakož i přístupem 
stanoveným nařízením (EU, Euratom) č. 
966/2012. V případě příjemců, kteří jsou 
ekonomickými, rodinnými či jinými 
obdobnými vazbami spojeni s osobami 
působícími ve veřejné funkci na úrovni 
vlády členského státu, je přípustné též 
zveřejnění informace o existenci takovéto 
vazby.

Or. cs

Pozměňovací návrh 48
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) V této souvislosti je třeba náležitě 
uznat úlohu občanské společnosti, včetně 
úlohy médií a nevládních organizací, a 
jejich příspěvek k posílení kontrolního 
rámce správních orgánů pro boj proti 
podvodům a jakémukoli zneužívání 
veřejných prostředků.

(67) V této souvislosti je třeba náležitě 
uznat úlohu občanské společnosti, včetně 
úlohy médií a nevládních organizací, a 
jejich příspěvek k posílení kontrolního 
rámce správních orgánů pro boj proti 
podvodům a jakémukoli zneužívání 
veřejných prostředků, a to zejména v 
případě příjemců, kteří jsou 
ekonomickými, rodinnými či jinými 
obdobnými vazbami spojeni s osobami 
působícími ve veřejné funkci na úrovni 
vlády členského státu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 49
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Cíle veřejné kontroly využívání 
finančních prostředků z fondů sledovaného 
zveřejněním údajů o příjemcích lze 
dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá 
míra informací poskytovaných veřejnosti. 
Tyto informace by měly zahrnovat údaje o 
totožnosti příjemce, poskytnuté částce a 
fondu, ze kterého je poskytována, jakož i 
účelu a povaze typu příslušné intervence 
nebo opatření. Zveřejnění těchto informací 
by mělo probíhat takovým způsobem, aby 
způsobilo co nejmenší zásah do práva 
příjemců na respektování jejich 
soukromého života a práva na ochranu 
jejich osobních údajů, což jsou práva 
uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(69) Cíle veřejné kontroly využívání 
finančních prostředků z fondů sledovaného 
zveřejněním údajů o příjemcích lze 
dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá 
míra informací poskytovaných veřejnosti. 
Tyto informace by měly zahrnovat údaje o 
totožnosti příjemce, poskytnuté částce a 
fondu, ze kterého je poskytována, jakož i 
účelu a povaze typu příslušné intervence 
nebo opatření. V případě příjemců, kteří 
jsou ekonomickými, rodinnými či jinými 
obdobnými vazbami spojeni s osobami 
působícími ve veřejné funkci na úrovni 
vlády členského státu, je žádoucí zvolit 
takový způsob informování, který umožní 
efektivní veřejnou kontrolu nad 
případným střetem zájmů. Zveřejnění 
těchto informací by mělo probíhat takovým 
způsobem, aby způsobilo co nejmenší 
zásah do práva příjemců na respektování 
jejich soukromého života a práva na 
ochranu jejich osobních údajů, což jsou 
práva uznaná v článcích 7 a 8 Listiny 
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základních práv Evropské unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 50
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vážná přírodní katastrofa, která 
významně zasáhne zemědělský podnik;

a) přírodní katastrofa, která významně 
zasáhne zemědělský podnik;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) nepřímé náklady a přímé osobní 
náklady, které vynaložily místní venkovské 
komunity nebo jiné obdobné subjekty na 
místní úrovni za účelem provádění 
operací v rámci iniciativy LEADER, která 
je v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o 
společných ustanoveních] dále uváděna 
jako komunitně vedený místní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lhůtu stanovenou na 15. února podle Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
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prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. června, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. května, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Časový rámec čtyř měsíců pro dokončení, certifikace a postup řídícího výboru týkající se 
zprávy o výkonnosti by byl kratší než časový rámec, který je v současné době zaveden pro 
podávání zpráv v rámci druhého pilíře. Tato skutečnost by však mohla vést k problémům, a 
proto by možnost prodloužení časového rámce neměla být omezována.

Pozměňovací návrh 54
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán prostřednictvím 
formálního aktu rozhodne o vydání nebo 
po přezkumu o odnětí akreditace platební 
agentury a koordinačního subjektu na 
základě posouzení akreditačních kritérií, 
která přijme Komise v souladu s čl. 1, odst. 
10, písm. a). Příslušný orgán akreditace 

2. Příslušný orgán prostřednictvím 
formálního aktu rozhodne o vydání nebo 
po přezkumu o odnětí akreditace platební 
agentury a koordinačního subjektu na 
základě posouzení akreditačních kritérií, 
která přijme Komise v souladu s čl. 1 
odst. 10 písm. a), s přihlédnutím k zásadě 
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nebo odnětí akreditace bezodkladně 
oznámí Komisi.

proporcionality. Příslušný orgán akreditace 
nebo odnětí akreditace bezodkladně 
oznámí Komisi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy, které zplnomocní 
více než jeden certifikační subjekt, však 
také mohou určit veřejnoprávní subjekt 
na vnitrostátní úrovni, který bude pověřen 
koordinačními úkoly.

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Roční strop výdajů EZZF tvoří 
maximální částky stanovené pro tento fond 
v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 
final].

1. Roční strop výdajů EZZF tvoří 
maximální částky stanovené pro tento fond 
v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 
final], kterým se stanoví limity pro členské 
státy.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s platbami je velmi důležité stanovit limity pro členské státy, aby se předešlo 
nespravedlivému financování výdajů z fondů.

Pozměňovací návrh 57
Iratxe García Pérez
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 
odst. 2 písm. d) finančního nařízení 
celková nevyužitá částka rezervy pro 
případ krizí na konci roku 2020 přenese 
do roku 2021, aniž by se vracela do 
rozpočtových položek, z nichž jsou 
financována opatření podle čl. 5 odst. 2 
písm. c), a poskytne na financování 
zemědělské rezervy.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 
odst. 2 písm. d) finančního nařízení 
celková nevyužitá částka rezervy pro 
případ krizí na konci roku 2020 přenese 
do roku 2021, aniž by se vracela do 
rozpočtových položek, z nichž jsou 
financována opatření podle čl. 5 odst. 2 
písm. c), a poskytne na financování 
zemědělské rezervy.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra úpravy se uplatní pouze na přímé 
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platby převyšující 2 000 EUR, které mají 
být zemědělcům poskytnuty v příslušném 
kalendářním roce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 60
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra úpravy se uplatní pouze na přímé 
platby převyšující 2 000 EUR, které mají 
být zemědělcům poskytnuty v příslušném 
kalendářním roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 1. prosince kalendářního roku, 
na který se míra úpravy vztahuje, může 
Komise na základě nových informací 
přijmout prováděcí akty, kterými 
přizpůsobí míru úpravy stanovenou podle 
odstavce 1. Tyto prováděcí akty se 
přijímají poradním postupem podle čl. 101 
odst. 2.

2. Do 1. listopadu kalendářního roku, 
na který se míra úpravy vztahuje, může 
Komise na základě nových informací 
přijmout prováděcí akty, kterými 
přizpůsobí míru úpravy stanovenou podle 
odstavce 1. Tyto prováděcí akty se 
přijímají poradním postupem podle čl. 101 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Úprava finanční kázně se musí provést tak, aby platby mohly být provedeny včas.

Pozměňovací návrh 62



AM\1171029CS.docx 15/51 PE631.861v01-00

CS

Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v roce 2021: 1 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP;

a) v roce 2021: 2 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v roce 2022: 1 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP;

b) v roce 2022: 2 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v roce 2023: 1 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP.

c) v roce 2023: 2 % částky podpory z 
EZFRV na celé trvání daného 
strategického plánu SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
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Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úroky z předběžného financování 
se přidělují na daný strategický plán SZP a 
odečítají se z částky veřejných výdajů 
uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

4. Úroky z předběžného financování 
se přidělují na daný strategický plán SZP 
nebo regionální intervenční program a 
odečítají se z částky veřejných výdajů 
uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé strategické plány SZP. 
Vypočítávají se tak, že se na skutečné 
veřejné výdaje na jednotlivé typy 
intervencí použije sazba příspěvku pro tyto 
typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé strategické plány SZP, případně 
pro každý regionální intervenční plán. 
Vypočítávají se tak, že se na skutečné 
veřejné výdaje na jednotlivé typy 
intervencí použije sazba příspěvku pro tyto 
typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jsou finanční nástroje 
prováděny v souladu s článkem 52 nařízení 
(EU)…/… [nařízení o společných 
ustanoveních], zahrnuje výkaz výdajů 
celkové částky vyplacené nebo, v případě 
záruk, částky vyčleněné dle smluv o 
zárukách řídicím orgánem konečným 

3. Pokud jsou finanční nástroje 
prováděny v souladu s článkem 52 nařízení 
(EU)…/… [nařízení o společných 
ustanoveních], zahrnuje výkaz výdajů 
celkové částky vyplacené nebo, v případě 
záruk, částky vyčleněné dle příslušných
smluv o zárukách řídicím orgánem 
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příjemcům podle písm. a), b) a c) [čl. 74 
odst. 5 nařízení (EU) …/… strategické 
plány SZP – pravidla způsobilosti nebo 
finanční nástroje].

konečným příjemcům podle písm. a), b) a 
c) [čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) …/… 
strategické plány SZP – pravidla 
způsobilosti nebo finanční nástroje].

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platbu konečného zůstatku provádí 
Komise podle dostupnosti rozpočtových 
prostředků po obdržení poslední výroční 
zprávy o výkonnosti týkající se provádění 
strategického plánu SZP na základě 
platného finančního plánu na úrovni typů 
intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za 
poslední rozpočtový rok provádění daného 
strategického plánu SZP a odpovídajícího 
rozhodnutí o schválení účetní závěrky. 
Tato účetní závěrka se předkládá Komisi 
nejpozději šest měsíců po konečném datu 
způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 
odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP] a týká se 
výdajů uskutečněných platební agenturou 
do posledního data způsobilosti výdajů.

1. Platbu konečného zůstatku provádí 
Komise podle dostupnosti rozpočtových 
prostředků po obdržení poslední výroční 
zprávy o výkonnosti týkající se provádění 
strategického plánu SZP na základě 
platného finančního plánu na úrovni typů 
intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za 
poslední rozpočtový rok provádění daného 
strategického plánu SZP nebo případně 
regionálního intervenčního programu a 
odpovídajícího rozhodnutí o schválení 
účetní závěrky. Tato účetní závěrka se 
předkládá Komisi nejpozději šest měsíců 
po konečném datu způsobilosti výdajů 
uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) 
č. …/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] a týká se výdajů uskutečněných 
platební agenturou do posledního data 
způsobilosti výdajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise automaticky zruší každou 
část rozpočtového závazku na intervence 

1. Komise automaticky zruší každou 
část rozpočtového závazku na intervence 
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pro rozvoj venkova v rámci strategického 
plánu SZP, která nebyla použita pro účely 
předběžného financování nebo průběžných 
plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen 
výkaz výdajů splňující požadavky 
stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o 
výdaje uskutečněné do 31. prosince 
druhého roku následujícího po roce, kdy 
byl daný rozpočtový závazek učiněn.

pro rozvoj venkova v rámci strategického 
plánu SZP, která nebyla použita pro účely 
předběžného financování nebo průběžných 
plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen 
výkaz výdajů splňující požadavky 
stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o 
výdaje uskutečněné do 31. prosince třetího
roku následujícího po roce, kdy byl daný 
rozpočtový závazek učiněn.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze 
financovat z prostředků Unie, pouze 
pokud:

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze 
financovat z prostředků Unie, pouze pokud 
je uskutečnily akreditované platební 
agentury a pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byly uskutečněny akreditovanými 
platebními agenturami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byly uskutečněny v souladu s 
platnými pravidly Unie; nebo

a) byly uskutečněny v souladu s 
platnými pravidly Unie; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ve vztahu k typům intervencí podle 
nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP]

b) ve vztahu k typům intervencí 
podle nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP]

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení prvního pododstavce písm. c)
bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené 
příjemcům v rámci typů intervencí podle 
nařízení (EU) č.…/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

Ustanovení prvního pododstavce písm. b)
bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené 
příjemcům v rámci typů intervencí podle 
nařízení (EU) č.…/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v rámci výročního schvalování 
výkonnosti podle článku 52, Komise 
stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji 
a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 50 % a 
členský stát není schopen poskytnout 
řádné zdůvodnění, může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30.

Pokud v rámci výročního schvalování 
výkonnosti podle článku 52, Komise 
stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji 
a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 50 % 
a členský stát není schopen poskytnout 
zdůvodnění, může Komise přijmout 
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohla Komise zohlednit odůvodnění členských států, musí být základem skutečná 
flexibilita. Příkladem mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky, které je třeba brát v potaz 
za každých okolností.

Pozměňovací návrh 76
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje uskutečněné členským státem, v 
němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, již 
stanoví prováděcí akty podle prvního 
pododstavce a která nesmí překročit 
dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny 
podmínky pro pozastavení, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží 
uvedenou dobu o další období, která 
dohromady nesmí překročit 12 měsíců. 
Pozastavené částky se zohlední při 
přijímání prováděcích aktů podle článku 
53.

Pozastavení se uplatní v souladu se 
zásadou proporcionality na příslušné 
výdaje uskutečněné členským státem, 
v němž byly nedostatky zjištěny. 
Uplatňuje se striktně na příslušná 
opatření nebo předmětný program, a 
nikoliv na celý finanční balíček, a sice na 
dobu, již stanoví prováděcí akty podle 
prvního pododstavce a která nesmí 
překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou 
nadále splněny podmínky pro pozastavení, 
může Komise přijmout prováděcí akty, 
kterými prodlouží uvedenou dobu o další 
období, která dohromady nesmí překročit 
12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední 
při přijímání prováděcích aktů podle 
článku 53.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před 1. prosincem, avšak ne před 
16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby 
na intervence až do výše 50 %;

a) před 1. prosincem, avšak ne před 
16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby 
na intervence až do výše 75 %;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že intervence obou pilířů podléhají stejnému plánu společné zemědělské 
politiky, bylo by v duchu zjednodušení, aby byly harmonogramy a procentní podíly záloh mezi 
intervencemi přímých plateb a intervencemi v oblasti rozvoje venkova harmonizovány.

Pozměňovací návrh 78
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před 1. prosincem, avšak ne před 
16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby 
na intervence až do výše 50 %;

a) před 1. prosincem, avšak ne před 
16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby 
na intervence až do výše 75 %;

Or. ro

Pozměňovací návrh 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V mimořádných situacích může Komise 
přijmout prováděcí akty k řešení 
konkrétních problémů souvisejících s 
uplatňováním tohoto článku. Tyto 

V mimořádných situacích může Komise 
přijmout prováděcí akty k řešení 
konkrétních problémů souvisejících s 
uplatňováním tohoto článku, a to co 
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prováděcí akty se mohou odchýlit od 
ustanovení odstavce 2, avšak pouze v míře 
a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

nejdříve. Tyto prováděcí akty se mohou 
odchýlit od ustanovení odstavce 2, avšak 
pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně 
nutné.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby prováděcí akt mohl být ve výjimečných případech použit co nejdříve. 
Postup související s prováděcím aktem není v případě příjemců s finančními potížemi 
dostatečně rychlý. S cílem pomoci zemědělcům a zlepšit jejich situaci by se členské státy a 
příjemci neměli potýkat s prodlevami či nejistotami.

Pozměňovací návrh 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje, pokud jde o podmínky, za nichž 
mají být vyrovnány některé druhy výdajů a 
příjmů v rámci fondů.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje, pokud jde o podmínky týkající se 
údajů uvedených ve výkazech výdajů, za 
nichž mají být vyrovnány některé druhy 
výdajů a příjmů v rámci fondů.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná pravomoc je příliš široká. Měla by být omezena například na podmínky týkající 
se údajů uvedených ve výkazech výdajů, jinak by umožňovala vyloučit všechny výdaje na 
podpůrná opatření v rámci schváleného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné 
členskými státy na základě vnitrostátních 

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné 
členskými státy na základě vnitrostátních 
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právních a správních předpisů, článku 287 
Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli 
kontrola zorganizovaná na základě článku 
322 Smlouvy o fungování EU nebo 
založená na nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2185/96, může Komise v členských 
státech organizovat kontroly s cílem 
ověřovat zejména:

právních a správních předpisů, článku 287 
Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli 
kontrola zorganizovaná na základě článku 
322 Smlouvy o fungování EU nebo 
založená na nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2185/96, může Komise v členských 
státech organizovat kontroly – s výjimkou 
podmíněnosti – s cílem ověřovat zejména:

Or. en

Odůvodnění

Již existují postupy a pravidla kontroly týkající se podmíněnosti, včetně rozšíření kontroly na 
konečného příjemce, což je v rozporu s úsilím o zjednodušení. Pro účely tohoto článku je 
třeba upřesnit, že uvedené postupy a pravidla se netýkají podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o zvláštní povinnosti, 
které mají členské státy plnit na základě 
této kapitoly, a o pravidla týkající se
zejména kritérií pro určení případů 
nesrovnalostí ve smyslu nařízení (EU, 
Euratom) č. 2988/95 a dalších případů 
nedodržení podmínek stanovených 
členskými státy ve strategických plánech 
SZP, které mají být nahlášeny a údajů, 
které mají být poskytnuty.

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o údaje poskytované pro 
účely úřadu OLAF.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by měl namísto stávající formulace „zvláštní povinnosti“ obsahovat přesnější 
informace k přenesení pravomocí. Místo použití spojení „přenesené akty se zvláštními 
povinnostmi“ by mělo být přenesení pravomocí vymezeno přesněji. V případě informačních 
potřeb úřadu OLAF je toto vymezení možné. V zájmu zajištění subsidiarity by mělo být 
vymezení nesrovnalostí taktéž ponecháno na členských státech.
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Pozměňovací návrh 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěných nedostatků.

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěných nedostatků. Finanční 
opravy týkající se podmíněnosti se 
zakládají na vypočítaném nedostatku 
správních sankcí, které nebyly uplatněny.
Není-li tyto sankce možné identifikovat s 
vynaložením přiměřeného úsilí, použijí se 
paušální opravy.

Or. en

Odůvodnění

Komise uvedla, že paušální částka je jedinou přijatelnou metodou pro výpočet finančních 
oprav. Pokud jde o podmíněnost, měla by existovat možnost vypočítat výdaje, které nebyly 
vynaloženy v souladu s právem Unie, stejným způsobem, jako se v současné době posuzuje 
riziko finanční škody v důsledku neuplatnění správních sankcí. Finanční škoda způsobená 
Unii by měla být určována přesněji, aby se předešlo uplatňování paušální opravy.

Pozměňovací návrh 84
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 54. – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy odečtou veškeré částky, 
jejichž vyplacení nebylo oprávněné v 
důsledku toho, že se příjemce dopustil 
nesrovnalosti, kterou nenapravil, za 
podmínek stanovených v tomto článku, od 
jakýchkoli budoucích plateb vyplácených 
příjemci platební agenturou.

Or. es
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Pozměňovací návrh 85
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných 
případů nedodržení podmínek intervencí 
pro rozvoj venkova uvedených ve 
strategickém plánu SZP ze strany příjemců 
provedou členské státy finanční úpravy, 
kterými se úplně nebo částečně zruší 
příslušné financování Unie. Členské státy 
vezmou v úvahu povahu a závažnost 
zjištěných nedodržení požadavků, jakož i 
úroveň finanční ztráty pro EZFRV.

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných 
případů nedodržení podmínek intervencí 
pro rozvoj venkova uvedených ve 
strategickém plánu SZP nebo v 
regionálních intervenčních programech
ze strany příjemců provedou členské státy 
finanční úpravy, kterými se úplně nebo 
částečně zruší příslušné financování Unie. 
Členské státy vezmou v úvahu povahu a 
závažnost zjištěných nedodržení 
požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty 
pro EZFRV.

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušené částky finančních prostředků Unie 
vynakládaných v rámci EZFRV a částky 
získané zpět, jakož i související úroky se 
opětovně přidělí na jiné intervence pro 
rozvoj venkova v rámci strategického 
plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané 
finanční prostředky Unie však může 
členský stát opětovně použít pouze na 
operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve 
vnitrostátním strategickém plánu SZP a za 
předpokladu, že tyto prostředky nejsou 
opětovně přiděleny na operace pro rozvoj 
venkova, jež byly předmětem finanční 
úpravy.

Zrušené částky finančních prostředků Unie 
vynakládaných v rámci EZFRV a částky 
získané zpět, jakož i související úroky se 
opětovně přidělí na jiné intervence pro 
rozvoj venkova v rámci strategického 
plánu SZP nebo odpovídajícího 
regionálního intervenčního programu. 
Zrušené nebo zpětně získané finanční 
prostředky Unie však může členský stát 
opětovně použít pouze na operaci pro 
rozvoj venkova stanovenou ve 
vnitrostátním strategickém plánu SZP a za 
předpokladu, že tyto prostředky nejsou 
opětovně přiděleny na operace pro rozvoj 
venkova, jež byly předmětem finanční 
úpravy.

Or. es
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Pozměňovací návrh 87
Iratxe García Pérez

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy odečtou veškeré 
částky, jejichž vyplacení nebylo oprávněné 
v důsledku toho, že se příjemce dopustil 
nesrovnalosti, kterou nenapravil, za 
podmínek stanovených v tomto článku, od 
jakýchkoli budoucích plateb vyplácených 
příjemci platební agenturou.

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Franc Bogovič

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik, 
přičemž zohlední velikost kontrolovaných 
pozemků. 

Or. en

Odůvodnění

Při použití systému sledování plochy za účelem kontrol by členské státy měly mít možnost 
zaměřit se na větší pozemky.  V některých členských státech je velké množství pozemků menší 
než 0,5 ha, což znamená,že bude nutné provádět 100% návazná opatření týkající se menších 
pozemků v důsledku poměrně nízkého rozlišení obrazu pro systém monitorování.  Bylo by 
náročné je provádět včas a mimoto by představovaly velkou finanční zátěž.  Malé pozemky 
nepředstavují pro rozpočet EU velké finanční riziko, ale představují nepřiměřenou finanční a 
administrativní zátěž pro členské státy. 

Pozměňovací návrh 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol
nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik, a to 
formou, která považují za nejvhodnější. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit zásadu subsidiarity a proporcionality.  Není třeba směšovat kontrolní 
pravidla členských států a Komise a vytvářet administrativní zátěž pro členské státy a pro 
příjemce.  Členské státy nechtějí kontrolovat ty samé, řádné příjemce, rok za rokem, ale chtějí 
se zaměřit na rizikové a podvodné příjemce a musí mít veškeré nástroje k vytvoření účinných 
a nákladově účelných kontrolních systémů. 

Pozměňovací návrh 90
Laurenţiu Rebega

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí přiměřenou úroveň 
kontrol nezbytnou pro efektivní řízení 
rizik.

Or. ro

Pozměňovací návrh 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, 
členské státy přijmou účinná a přiměřená 
opatření, aby se zabránilo obcházení 
ustanovení práva Unie, a zejména pak 
zajistí, aby se žádná z výhod stanovených v 
právních předpisech v odvětví zemědělství 

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, 
členské státy přijmou účinná a přiměřená 
opatření, aby se zabránilo obcházení 
ustanovení práva Unie, a zejména pak 
zajistí, aby se žádná z výhod stanovených v 
právních předpisech v odvětví zemědělství 
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neposkytla fyzické nebo právnické osobě, 
o níž se zjistí, že podmínky nezbytné pro 
získání těchto výhod byly vytvořeny uměle 
v rozporu s cíli uvedených právních 
předpisů.

neposkytla fyzické nebo právnické osobě, 
o níž se zjistí, že podmínky nezbytné pro 
získání těchto výhod byly vytvořeny uměle 
v rozporu s cíli uvedených právních 
předpisů. Členské státy mohou přijmout 
další a podrobnější vnitrostátní právní 
předpisy týkající se uměle vytvořených 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Ukázalo se, že v praxi je tento článek neúčinný, pokud jde o zajištění důkazního břemene 
potřebného k odhalení obcházení a přijetí odpovídajících opatření.  Pokud tento článek 
nebude zlepšen, měly by mít členské státy možnost přijmou další podrobnější vnitrostátní 
právní předpisy. 

Pozměňovací návrh 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „systémem identifikace a registrace 
zvířat“ systém pro identifikaci a registraci 
skotu upravený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, 
nebo systém pro identifikaci a registraci 
ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) 
č. 21/200434;

c) „systémem identifikace a registrace 
zvířat“ systém pro identifikaci a registraci 
skotu upravený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, 
nebo systém pro identifikaci a registraci 
ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) 
č. 21/200434, nebo systém pro identifikaci 
a evidování prasat stanovený ve směrnici 
Rady 2008/71/ES a v dalších databázích 
pro zvířata v chovu.

_________________ _________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a evidence 
skotu, o označování hovězího masa a 
výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 
204, 11.8.2000, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 
2000 o systému identifikace a evidence 
skotu, o označování hovězího masa a 
výrobků z hovězího masa a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 
204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz a o 
změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a 

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 
17. prosince 2003 o stanovení systému 
identifikace a evidence ovcí a koz a 
o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a 
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směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. 
věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. 
věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. en

Odůvodnění

Systém identifikace a registrace zvířat nezahrnuje prasata. Mimoto by měly být také využívány 
ostatní databáze pro zvířata vytvořené členskými státy, a to i v případě, že se netýkají 
individuálních zvířat, aby se tak zabránilo, že bude jedna informace předávána dvakrát. 

Pozměňovací návrh 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „beznárokovým systémem“ systém 
pro podávání žádostí pro intervence podle 
plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné 
údaje potřebné pro správu minimálně 
jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je 
požadována podpora, v úředních 
elektronických databázích spravovaných 
členskými státy.

f) „beznárokovým systémem“ systém 
pro podávání předem vyplněných nebo 
jiných žádostí pro intervence podle plochy 
nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje 
potřebné pro správu minimálně 
jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je 
požadována podpora, v úředních 
elektronických databázích spravovaných 
členskými státy. Beznárokový systém 
umožňuje, aby správa vyplácela 
zemědělcům platby související se všemi 
druhy intervencí a opatření, pro něž je 
daný zemědělec způsobilý, a to na základě 
podrobných údajů uložených v úředních 
elektronických databázích, které jsou 
případně doplněny o další informace 
poskytnuté zemědělcem.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit subsidiaritu, aby tak členské státy mohly používat jejich IT systémy a 
veškeré informace způsobem, který je z jejich hlediska nejvhodnější a z hlediska zemědělců 
nejjednodušší a nejpraktičtější. 

Pozměňovací návrh 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje a dokumentace uvedené v prvním 
pododstavci týkající se aktuálního 
kalendářního nebo hospodářského roku a 
předchozích deseti kalendářních nebo 
hospodářských let budou přístupné pro 
nahlížení prostřednictvím digitálních 
databází příslušných orgánů členského 
státu.

Údaje a dokumentace uvedené v prvním 
pododstavci týkající se aktuálního 
kalendářního nebo hospodářského roku a 
předchozích deseti kalendářních nebo 
hospodářských let budou přístupné pro 
nahlížení prostřednictvím digitálních 
databází příslušných orgánů členského 
státu. Příslušné informace z databází je 
možné poskytovat také formou shrnutí.

Or. en

Odůvodnění

Existují obavy v souvislosti s náklady na uchovávání veškerých požadovaných informací.  
Zajištění dostupnosti informací v časovém rámci deseti let by mohlo být velmi nákladné.  
Obdobné a relevantní informace je možné poskytnout také v souhrnné podobě, což je mnohem 
levnější. 

Pozměňovací návrh 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obsahoval veškeré informace 
relevantní pro vykazování ukazatelů 
upravených v článku 7 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V písm. d) je uvedeno, že systém identifikace zemědělských pozemků zahrnuje veškeré 
informace relevantní pro vykazování ukazatelů upravených v článku 7 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech SZP]. To znamená, že systémy identifikace musí 
zahrnovat části týkající se každého roku, které je nutné uchovávat 10 let, což je velmi 
nákladné.  Systémy identifikace zemědělských pozemků by měly zahrnovat pouze základní 
informace týkající se daného pozemku, které je možné okamžitě převést do dalších databází. 
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Pozměňovací návrh 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vytvoří a provozují 
systém sledování plochy.

1. Členské státy vytvoří a provozují 
systém sledování plochy. V řádně 
odůvodněných případech může Komise 
povolit přechodné období týkající se 
systému sledování plochy těm členským 
státům, které v posledních letech 
nepoužívaly systémy dálkového 
průzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Pro ty členské státy, které nepoužívaly systémy dálkového průzkumu, by mělo existovat 
přechodné období týkající se nového povinného systému sledování plochy, aby se jim poskytla 
možnost dokončit své systémy a zajistit jejich fungování v praxi. 

Pozměňovací návrh 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 74

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 74 vypouští se

Oblast působnosti a definice

1. Tato kapitola stanoví zvláštní pravidla 
pro kontrolu obchodní dokumentace 
subjektů nebo jejich zástupců (dále jen 
„podniky“), které přijímají nebo provádějí 
platby, jež se přímo nebo nepřímo vztahují 
k systému financování z EZZF, za účelem 
zjištění, zda byly operace tvořící součást 
systému financování z EZZF skutečně a 
řádně provedeny.

2. Tato kapitola se nevztahuje na 
intervence spadající do integrovaného 



PE631.861v01-00 32/51 AM\1171029CS.docx

CS

systému upraveného v kapitole II této 
hlavy a kapitole III hlavy III nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP]. Komise je zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými doplní 
toto nařízení o seznam intervencí, které v 
důsledku své koncepce a požadavků na 
kontrolu nejsou vhodné pro další kontroly 
ex post formou kontroly obchodní 
dokumentace, a proto se na ně taková 
kontrola v souladu s touto kapitolou 
nevztahuje.

3. Pro účely této kapitoly se použijí tyto 
definice:

a) „obchodní dokumentací“ se rozumí 
všechny účetní knihy, evidence, záznamy 
a související podpůrné dokumenty, 
účetnictví, záznamy o produkci a jakosti, 
korespondence související s obchodní 
činností podniku a obchodní údaje v 
jakékoli podobě včetně elektronické, 
pokud tyto dokumenty a údaje souvisejí 
přímo anebo nepřímo s operacemi 
uvedenými v odstavci 1;

b) „třetí osobou“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která má přímý nebo 
nepřímý vztah k operacím prováděným v 
rámci systému financování z EZZF.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takových operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 75 vypouští se

Kontrola ze strany členských států

1. Členské státy provádějí systematické 
kontroly obchodní dokumentace podniků 
s přihlédnutím k povaze operací, jichž se 
kontrola týká. Členské státy zajistí, aby 
výběr podniků ke kontrole poskytoval 
nejlepší záruku účinnosti opatření pro 
předcházení nesrovnalostem a jejich 
zjišťování. Při výběru se zohlední mimo 
jiné finanční význam podniků v daném 
systému a ostatní rizikové faktory.

2. Ve vhodných případech se kontrola 
uvedená v odstavci 1 rozšíří i na fyzické a 
právnické osoby, s nimiž jsou podniky 
spojeny, a na všechny další fyzické a 
právnické osoby, které mohou mít zájem 
na sledování cílů stanovených v článku 
76.

3. Kontrolou prováděnou podle této 
kapitoly nejsou dotčeny kontroly 
uskutečňované podle článků 47 a 48.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 76 vypouští se

Křížové kontroly

1. Přesnost základních údajů 
podrobených kontrole je ověřována 
křížovými kontrolami, včetně případného 
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porovnání s obchodní dokumentací třetích 
osob, jejichž počet je dostatečný s ohledem 
na úroveň rizika, a jež zahrnují:

a. porovnání s obchodní dokumentací 
dodavatelů, zákazníků, dopravců a jiných 
třetích osob;

b. případně fyzické kontroly množství a 
povahy zásob;

c. porovnání s účetnictvím finančních 
toků předcházejících příslušným operacím 
prováděným v rámci systému financování 
z EZZF nebo po nich následujících

d. prověrky vedení účetnictví nebo 
záznamů o finančních pohybech, ze 
kterých v době provádění kontroly 
vyplývá, že dokumentace uchovávaná 
platební agenturou jako doklad o výplatě 
podpor ve prospěch příjemce je správná.

2. V případech, kdy jsou podniky povinny 
vést zvláštní účetnictví týkající se zásob v 
souladu s ustanoveními Unie nebo 
daného členského státu, zahrne kontrola 
tohoto účetnictví ve vhodných případech 
porovnání s obchodní dokumentací a 
případně se skutečným stavem zásob.

3. Při výběru operací ke kontrole se plně 
přihlíží k existující úrovni rizika.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 77 vypouští se

Přístup k obchodní dokumentaci

1. Osoby odpovědné za daný podnik nebo 
třetí osoba zajistí, aby úředníkům 
pověřeným prováděním kontroly nebo 
osobám k tomuto účelu zmocněným byla 
předána veškerá obchodní dokumentace a 
doplňující informace. Elektronicky 
uchovávané údaje se poskytují na 
vhodném nosiči.

2. Úředníci pověření prováděním kontroly 
nebo osoby k tomuto účelu zmocněné si 
mohou vyžádat, aby jim byly předány 
výpisy z dokumentace uvedené v odstavci 
1 nebo kopie této dokumentace.

3.

Pokud je v průběhu kontroly prováděné 
podle této kapitoly obchodní dokumentace 
uchovávaná podnikem shledána 
nepřiměřenou pro účely kontroly, je 
podnik požádán, aby v budoucnu vedl 
dokumentaci podle pokynů členského 
státu příslušného ke kontrole, aniž jsou 
dotčeny povinnosti vymezené v ostatních 
nařízeních týkajících se této oblasti.

Členské státy určí den, od nějž musí být 
dokumentace vedena.

Pokud se veškerá obchodní dokumentace, 
která má být předmětem kontroly 
prováděné na základě této kapitoly, nebo 
její část nachází v podniku téže obchodní 
skupiny, téhož partnerství nebo téhož 
sdružení podniků řízených na jednotném 
základě s kontrolovaným podnikem bez 
ohledu na to, zda se nachází na území 
Unie nebo mimo ně, je kontrolovaný 
podnik povinen danou dokumentaci 
úředníkům pověřeným provedením 
kontroly poskytnout, a to na místě a v den, 
které určí členský stát příslušný k 
provedení kontroly.

4. Členské státy zajistí, aby úředníci 
pověření prováděním kontroly byli 
oprávněni obchodní dokumentaci zajistit 
nebo ji nechat zajistit. Toto právo je 
vykonáváno s náležitým zohledněním 
příslušných vnitrostátních ustanovení a 
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není jím dotčeno použití předpisů, které 
upravují řízení v trestních věcech v 
souvislosti se zajištěním dokumentů.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 78 vypouští se

Vzájemná pomoc

1.

Členské státy si jsou vzájemně nápomocny 
při provádění kontroly uvedené v této 
kapitole v těchto případech:

a) jsou-li podnik nebo třetí osoba usazeny 
v jiném členském státě, než ve kterém byla 
anebo měla být vyplacena nebo obdržena 
dotyčná částka;

b) jsou-li podnik nebo třetí osoba usazeny 
v jiném členském státě, než ve kterém se 
nachází daná dokumentace a informace 
nezbytné k provedení kontroly.

Komise může koordinovat společné 
činnosti zahrnující vzájemnou pomoc 
mezi dvěma nebo více členskými státy.

2. Členské státy zašlou Komisi seznam 
podniků usazených ve třetí zemi, pro něž 
byla nebo měla být vyplacena nebo 
obdržena částka v tomto členském státě.

3.

Požadují-li se v jiném členském státě 
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doplňující informace jako součást 
kontroly podniku v souladu s článkem 75, 
a zejména křížových kontrol prováděných 
v souladu s článkem 76, je možné podat 
zvláštní žádosti o kontrolu s uvedením 
důvodů.

Žádosti o kontrolu se vyhoví do šesti 
měsíců od jejího obdržení; výsledky 
kontroly jsou neprodleně sděleny 
dožadujícímu členskému státu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79 vypouští se

Tvorba programů

1. Členské státy vypracují programy 
kontrol, které budou prováděny v souladu 
s článkem 75 v průběhu následujícího 
kontrolního období.

2. Do 15. dubna každého roku předloží 
členské státy Komisi svůj program 
uvedený v odstavci 1 a blíže určí:

a) počet podniků, v nichž bude provedena 
kontrola, a jejich rozčlenění podle odvětví 
s ohledem na související částky;

b) kritéria použitá k vypracování 
programu.

3. Členské státy provádějí jimi 
vypracované programy, které předložily 
Komisi, pokud k nim Komise ve lhůtě 
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osmi týdnů nevznese připomínky.

4. Odstavec 3 se použije obdobně na 
změny programu provedené členskými 
státy.

5. Komise si může v kterékoli fázi vyžádat 
zařazení určité kategorie podniků do 
programu kontrol členského státu.

6.

Podniky, u nichž je celková výše příjmů 
nebo plateb nižší než 40 000 EUR, jsou 
kontrolovány podle této kapitoly pouze na 
základě konkrétních důvodů, které uvedou 
členské státy ve svém ročním programu 
podle odstavce 1 nebo které uvede Komise 
v jakémkoli návrhu na změnu tohoto 
programu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 101, kterými upraví maximální 
výši částky stanovenou v prvním 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 vypouští se

Zvláštní orgány

1.

V každém členském státě je sledováním 
uplatňování této kapitoly pověřen zvláštní 
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orgán. Tyto úřady odpovídají zejména za:

a) provádění kontrol stanovených v této 
kapitole úředníky přímo zaměstnanými 
tímto zvláštním úřadem nebo

b) koordinaci a obecný dohled nad 
kontrolami prováděnými úředníky, kteří 
jsou zaměstnanci jiných úřadů.

Členské státy mohou rovněž stanovit, aby 
kontroly, které se mají provádět podle této 
kapitoly, byly rozděleny mezi zvláštní 
orgány a jiné vnitrostátní orgány, pokud 
zvláštní orgán zajišťuje jejich koordinaci.

2. Úřad nebo úřady pověřené 
uplatňováním této kapitoly musejí být 
organizovány tak, aby byly nezávislé na 
úřadech nebo odděleních úřadů 
pověřených platbami a předběžnou 
kontrolou.

3. Zvláštní orgán uvedený v odstavci 1 
přijme veškerá nezbytná opatření a 
dotyčný členský stát mu svěří veškeré 
pravomoci nezbytné k výkonu úkolů 
uvedených v této kapitole.

4. Členské státy přijmou vhodná opatření 
k uložení sankcí fyzickým nebo 
právnickým osobám, které neplní své 
povinnosti vyplývající z této kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Článek 81 vypouští se

Podávání zpráv

1.

Před 1. lednem roku následujícího po 
kontrolním období zašlou členské státy 
Komisi podrobnou zprávu o uplatňování 
této kapitoly.

Zprávy uvedené v prvním pododstavci 
budou obsahovat rovněž přehled 
konkrétních žádostí o kontroly upravené v 
čl. 78 odst. 3 a výsledky kontroly na 
základě takových žádostí.

2. Členské státy a Komise si pravidelně 
vyměňují názory na uplatňování této 
kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82 vypouští se

Přístup Komise k informacím a kontrolám

1. V souladu s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy mají úředníci Komise 
přístup ke všem dokumentům 
vypracovaným v souvislosti s kontrolami 
prováděnými podle této kapitoly nebo v 
návaznosti na tyto kontroly, jakož i ke 
shromážděným údajům, včetně údajů 
uložených v informačních systémech. Tyto 
údaje jsou na požádání poskytnuty na 
vhodném nosiči.
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2. Kontroly uvedené v článku 75 provádějí 
úředníci členských států. Úředníci Komise 
se mohou těchto kontrol účastnit. 
Nemohou však sami vykonávat kontrolní 
pravomoci náležející vnitrostátním 
úředníkům. Nicméně mají přístup do 
týchž prostor a k téže dokumentaci jako 
úředníci členských států.

3.

Probíhají-li kontroly podle článku 78, 
mohou být úředníci dožadujícího 
členského státu přítomni při kontrolách 
prováděných v dožádaném členském státě 
se souhlasem dožádaného členského státu 
a mohou mít přístup do týchž prostor a k 
téže dokumentaci jako úředníci tohoto 
členského státu.

Úředníci dožadujícího členského státu 
přítomní při provádění kontrol v 
dožádaném členském státě musejí být vždy 
schopni prokázat svou úřední způsobilost. 
Kontrolu však vždy provádějí úředníci 
dožádaného členského státu.

4. Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení 
(EU, Euratom) č. 883/2013, (Euratom, 
EC) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96 
a (EU) 2017/1939, pokud vnitrostátní 
ustanovení týkající se trestního řízení 
vyhrazují některé úkony úředníkům 
zvlášť určeným vnitrostátními právními 
předpisy, úředníci Komise ani úředníci 
členského státu uvedení v odstavci 3 se 
těchto úkonů neúčastní. V žádném 
případě se neúčastní zejména domovních 
prohlídek a formálních výslechů osob, 
které jsou prováděny na základě trestního 
práva dotčeného členského státu. K takto 
získaným informacím však mají přístup.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 
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Pozměňovací návrh 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Článek 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83 vypouští se

Prováděcí pravomoci

Komise v nezbytných případech přijme 
prováděcí akty, kterými stanoví pravidla 
pro jednotné používání této kapitoly, 
zejména pokud jde o:

a) provádění kontrol uvedených v článku 
75, pokud jde o výběr podniků, počet a 
harmonogram kontrol;

b) uchovávání obchodní dokumentace a 
druhy uchovávaných dokumentů nebo 
zaznamenávaných údajů;

c) vykonávání a koordinaci společných 
činností uvedených v čl. 78 odst. 1;

d) podrobnosti a specifikace týkající se 
obsahu, formy a způsobu podávání 
žádostí, obsahu, formy a způsobu 
oznamování, podávání a výměny 
informací požadovaných v rámci této 
kapitoly;

e) podmínky a způsoby zveřejnění nebo 
zvláštní pravidla a podmínky šíření nebo 
zpřístupnění informací potřebných v 
rámci tohoto nařízení Komisí příslušným 
orgánům členských států;

f) odpovědnost zvláštních úřadů 
uvedených v článku 80;

g) obsah zpráv uvedených v článku 81 a 
všech dalších oznámení vyžadovaných v 
souladu s touto kapitolou.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise zahrnuje detailní požadavky týkající se kontroly operací (článek 74 až 83).  
Vzhledem k malému počtu takovýchto operací je potřebnost tohoto masivního kontrolního 
systému sporná, a to jak v současnosti, tak i v budoucnu.  Alternativní řešení by mohlo 
členským státům umožnit, aby operace nekontrolovaly, pokud jejich částky nedosáhnou 
určitého limitu. 

Pozměňovací návrh 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavedou kontrolní vzorek pro 
kontroly uvedené v písmenu a), které se 
musí provádět každý rok na základě 
analýzy rizik a zahrnují náhodné 
komponenty a zajistí kontrolní vzorek 
zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří 
přijímají podporu v souladu s oddílem 2 
kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP].

d) zavedou kontrolní vzorek pro 
kontroly uvedené v písmenu a), které se 
musí provádět každý rok na základě 
analýzy rizik a zahrnují náhodné 
komponenty a zajistí kontrolní vzorek 
zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří 
přijímají podporu v souladu s oddílem 2 
kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP]. 
Odchylně od ustanovení předchozího 
písmena mohou členské státy rozhodnout, 
že sníží minimální míru kontrol ve výši 0,5 
% na úrovni každého aktu nebo 
standardu nebo skupiny aktů nebo 
standardů, pokud míra porušení zjištěná 
na místě v náhodném kontrolovaném 
vzorku nepřesáhne 2 % v průběhu dvou 
předchozích roků, kdy byly vzneseny 
nároky.

Or. en

Odůvodnění

V systému podmíněnosti by měla existovat možnost snížit miminální míru kontol ve výši 1 % v 
případě, že byl v předchozích letech zjištěn jen malý počet porušení. 

Pozměňovací návrh 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
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Čl. 85 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanoví, že nebudou uloženy žádné 
správní sankce v případě, že nedodržení je 
způsobeno vyšší mocí.

c) stanoví, že nebudou uloženy žádné 
správní sankce v následujících případech:

Or. en

Odůvodnění

Čl. 85 odst. 2 písm. c) stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že 
nedodržení je způsobeno vyšší mocí. V čl. 57 odst. 3 je uveden seznam dalších případů, kdy 
nejsou vyměřovány sankce, např. je-li nesplnění způsobeno chybou orgánu .  Na systém 
podmíněnosti by měly být uplatňovány všechny tyto ostatní případy uvedené v čl. 57 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) je-li nesplnění způsobeno vyšší 
mocí;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 85 odst. 2 písm. c) stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že 
nedodržení je způsobeno vyšší mocí. V čl. 57 odst. 3 je uveden seznam dalších případů, kdy 
nejsou vyměřovány sankce, např. je-li nesplnění způsobeno chybou orgánu .  Na systém 
podmíněnosti by měly být uplatňovány všechny tyto ostatní případy uvedené v čl. 57 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li nesplnění způsobeno chybou 
příslušného orgánu či jiného orgánu nebo 
v případě, že osoba dotčená správní sankcí 
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nemohla chybu logicky zjistit.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 85 odst. 2 písm. c) stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že 
nedodržení je způsobeno vyšší mocí. V čl. 57 odst. 3 je uveden seznam dalších případů, kdy 
nejsou vyměřovány sankce, např. je-li nesplnění způsobeno chybou orgánu .  Na systém 
podmíněnosti by měly být uplatňovány všechny tyto ostatní případy uvedené v čl. 57 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. c – bod iii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) může-li dotčená osoba 
příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, 
že k nesplnění povinností podle odstavce 1 
nedošlo její vinou, nebo pokud se 
příslušný orgán jinak přesvědčí, že 
dotčená osoba nenese zavinění.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 85 odst. 2 písm. c) stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že 
nedodržení je způsobeno vyšší mocí. V čl. 57 odst. 3 je uveden seznam dalších případů, kdy 
nejsou vyměřovány sankce, např. je-li nesplnění způsobeno chybou orgánu .  Na systém 
podmíněnosti by měly být uplatňovány všechny tyto ostatní případy uvedené v čl. 57 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V členských státech, kde je používán 
dobrovolný režim podpory vázané na 
zvířata a podpora rozvoje venkova vázaná 
na zvířata, by se správní sankce na 
základě nedodržení povinných požadavků 
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na hospodaření související s chovem 
zvířat měly vztahovat pouze na dobrovolný 
režim podpory vázané na zvířata a 
podpory rozvoje venkova vázané na 
zvířata u daného příjemce. Obdobně by se 
správní sankce z důvodu nedodržení 
povinných požadavků na hospodaření 
týkajících se plochy nebo z důvodu 
nedodržení norem dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu měly vztahovat 
pouze na přímé platby vázané na plochu a 
podporu rozvoje venkova vázanou na 
plochu poskytované danému příjemci.

Or. en

Odůvodnění

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-
based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in 
relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares 
but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. 
Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 
86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-
related rural development support are applied.

Pozměňovací návrh 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení 
budou zohledněny závažnost, rozsah, doba 
trvání, opakování nebo úmyslnost
zjištěného nedodržení. Sankce musí být 
odrazující a přiměřené a musí být v 
souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 
2 a 3 tohoto článku.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení 
budou zohledněny závažnost, rozsah, doba 
trvání nebo opakování zjištěného 
nedodržení. Sankce musí být odrazující a 
přiměřené a musí být v souladu s kritérii 
stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto 
článku.

Or. en
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Odůvodnění

Ukázalo se, že posoudit úmyslnost je nesmírně obtížné a může vést k nejednoznačné 
interpretaci v případech, kdy není se zemědělci zacházeno rovnocenně.  Je také nutné 
zohlednit, že definice "úmyslnosti" se neuplatňuje na režimy podpory (viz čl. 57 odst. 3 první 
pododstavec, kde není úmyslnost zmíněna. 

Pozměňovací návrh 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedodržení požadavků v 
důsledku nedbalosti obecně platí, že 
procento snížení odpovídá 3 % z celkové 
částky plateb uvedených v odstavci 1 
tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec stanoví pro sankce poměrně přísné obecné pravidlo (3 %).  Tento odstavec by 
měl být buď vypuštěn, nebo by měly být sankce stanoveny ve výši 1 %, 3 % a 5 %. 

Pozměňovací návrh 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést systém 
včasného varování, který se vztahuje na 
jednotlivé případy prvního výskytu 
nedodržení požadavků, jež vzhledem ke 
své malé závažnosti, rozsahu a trvání 
nepovedou ke snížení nebo vyloučení. 
Zjistí-li se při následné kontrole během tří 
následujících kalendářních let, že k 
nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle 
prvního pododstavce zpětně.

Členské státy mohou zavést systém 
včasného varování, který se vztahuje na 
jednotlivé případy prvního výskytu 
nedodržení požadavků, jež vzhledem ke 
své malé závažnosti, rozsahu a trvání 
nepovedou ke snížení nebo vyloučení. 
Zjistí-li se při následné kontrole během tří 
následujících kalendářních let, že k 
nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle 
prvního pododstavce na rok, kdy nedošlo k 
nápravě zjištění nedodržení požadavků. 
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Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o systém včasného varování, neměly by být sankce uplatňovány zpětně, neboť 
sankce se zpětnou platností jsou komplikované jak pro zemědělce, tak pro správu.  Proto by 
mělo dostačovat, aby byly pokuty ukládány pouze za rok, kdy nedošlo k nápravě nedodržení. 

Pozměňovací návrh 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Za účelem zajištění rovných 
podmínek mezi členskými státy, jakož i 
účinnosti a odrazujícího účinku systému 
sankcí je Komisi svěřena pravomoc
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o další pravidla pro 
uplatnění a výpočet sankcí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veškerá pravidla týkající se správních sankcí by měly být členským státům známy v okamžiku 
přijetí horizontálního nařízení.  Další regulace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
neposiluje subsidiaritu a komplikuje proces navrhování plánu SZP. 

Pozměňovací návrh 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy pravidelně informují
Komisi o uplatňování integrovaného
systému podle hlavy IV kapitoly II. 
Komise k této otázce organizuje výměny 
názorů s členskými státy.

2. Komise organizuje výměny názorů 
s členskými státy o integrovaném systému 
podle hlavy IV kapitoly II. 

Or. en
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Odůvodnění

V tomto článku není jasné, jaký typ informací o uplatňování systému IACS Komise očekává a 
v jaké lhůtě.  To je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) informace o opatřeních přijatých 
podle článku 57;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jaký typ informací o ochranně finančních zájmů Unie Komise očekává; to je třeba 
upřesnit. 

Pozměňovací návrh 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oznamování informací, 
dokumentů, statistik a zpráv členských 
států Komisi, jakož i lhůty a způsoby 
jejich oznamování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro plánování datových systému je velmi důležité předem vědět, jaký druh informací, 
dokumentů atd. je potřeba předávat a jaké jsou lhůty a metody pro tato oznámení. 

Pozměňovací návrh 120
Stanislav Polčák
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Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí každoroční následné zveřejnění 
příjemců fondů.

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí každoroční následné zveřejnění 
příjemců fondů, včetně informace 
o existenci ekonomických, rodinných či 
jiných vazeb na osoby působící ve veřejné 
funkci na úrovni vlády členského státu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 121
Bronis Ropė

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí každoroční následné zveřejnění 
příjemců fondů.

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí včasné následné zveřejnění příjemců 
fondů každé tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace uvedené v čl. 44 odst. 3 až 5 
uvedeného nařízení se zveřejňují na 
zvláštních internetových stránkách pro 
každý členský stát. Musejí být dostupné po 
dva roky od data, kdy byly poprvé 
zveřejněny.

Informace uvedené v čl. 44 odst. 3 až 5 
uvedeného nařízení se zveřejňují na 
zvláštních internetových stránkách pro 
každý členský stát. Musejí být dostupné po 
dva roky od data, kdy byly poprvé 
zveřejněny. V případě, že součástí souboru 
informací je i informace o existenci 
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ekonomických, rodinných či jiných vazeb 
na osoby působící ve veřejné funkci na 
úrovni vlády členského státu, musejí být 
tyto informace dostupné nejméně pět let 
od data, kdy byly poprvé zveřejněny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 101, kterými toto nařízení v 
případě nutnosti doplní o odchylky od 
pravidel a dodatky k pravidlům 
stanoveným v tomto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 101, kterými toto nařízení v 
případě nutnosti doplní o odchylky od 
pravidel a dodatky k pravidlům 
stanoveným v tomto nařízení. Tyto akty 
budou navrženy ihned poté, co vznikne 
jejich potřeba.

Or. en

Odůvodnění

Je možné, že bude potřeba mnoha druhů výjimek atd., aby se příjemcům poskytla pomoc, 
neboť dopředu nelze anticipovat veškeré situace.  Tyto akty by měly vzniknout okamžitě poté, 
co je zaznamenána potřeba. 
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