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Pozmeňujúci návrh 38
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva 
z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že 
spoločná poľnohospodárska politika (ďalej 
len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, 
a to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, bojom proti 
zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj 
uplatňovaním výsledkov výskumu 
a inovácie získaných v laboratóriách 
v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by 
mala okrem toho riešiť obavy občanov 
týkajúce sa o udržateľnej 
poľnohospodárskej produkcie. 

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva 
z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že 
spoločná poľnohospodárska politika (ďalej 
len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, 
a to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, bojom proti 
zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj 
uplatňovaním výsledkov výskumu 
a inovácie získaných v laboratóriách 
v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by 
mala okrem toho riešiť obavy občanov 
týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie a rozvoja vidieka.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 39
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Členské štáty by nemali vytvárať 
dodatočné pravidlá, ktoré by prijímateľom 
komplikovali využívanie fondov EPZF 
a EPFRV.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Je potrebné vypracovať ustanovenia 
na účely akreditácie platobných agentúr 
a koordinačných orgánov členskými štátmi, 
na účely zavedenia postupov týkajúcich sa 
získania vyhlásení riadiaceho subjektu 
a výročných správ o výkonnosti, ako aj 
na účely certifikácie systémov riadenia 
a kontroly a systémov podávania správ, 
ako aj certifikácie ročných účtov 
nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby 
bola zaistená transparentnosť systému 
kontrol, ktoré sa majú vykonávať 
na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide 
o postupy schvaľovania, potvrdzovania 
a vykonávania platieb, a aby sa znížilo 
administratívne zaťaženie Komisie 
a členských štátov, v ktorých je nutná 
akreditácia každej jednotlivej platobnej 
agentúry, a ich zaťaženie súvisiace 
s auditmi, by sa mal počet úradov 
a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti 
delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné 
ustanovenia každého členského štátu. 

(9) Je potrebné vypracovať ustanovenia 
na účely akreditácie platobných agentúr 
a koordinačných orgánov členskými štátmi, 
na účely zavedenia postupov týkajúcich sa 
získania vyhlásení riadiaceho subjektu 
a výročných správ o výkonnosti, ako aj 
na účely certifikácie systémov riadenia 
a kontroly a systémov podávania správ, 
ako aj certifikácie ročných účtov 
nezávislými orgánmi. Za akúkoľvek 
oneskorenú platbu zo strany platobných 
agentúr z dôvodu administratívnych chýb
by mali poľnohospodári obdržať 
finančnú kompenzáciu. Okrem toho, aby 
bola zaistená transparentnosť systému 
kontrol, ktoré sa majú vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide 
o postupy schvaľovania, potvrdzovania 
a vykonávania platieb, a aby sa znížilo 
administratívne zaťaženie Komisie 
a členských štátov, v ktorých je nutná 
akreditácia každej jednotlivej platobnej 
agentúry, a ich zaťaženie súvisiace 
s auditmi, by sa mal počet úradov 
a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti 
delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné 
ustanovenia každého členského štátu. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 41
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Ak členský štát akredituje viac ako (10) Ak členský štát akredituje viac ako 
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jednu platobnú agentúru, mal by určiť 
jeden verejný koordinačný orgán, ktorého 
úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe 
fondov, prepojenie medzi Komisiou 
a jednotlivými akreditovanými platobnými 
agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie 
informácií o operáciách jednotlivých 
platobných agentúr, ktoré požaduje 
Komisia. Daný koordinačný orgán by mal 
okrem toho prijímať a koordinovať akcie 
s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky 
všeobecnej povahy zaznamenané 
na vnútroštátnej úrovni a informovať 
Komisiu o všetkých nadväzujúcich 
krokoch.

jednu platobnú agentúru, mal by určiť 
jeden verejný koordinačný orgán, ktorého 
úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe 
fondov, prepojenie medzi Komisiou 
a jednotlivými akreditovanými platobnými 
agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie 
informácií o operáciách jednotlivých 
platobných agentúr, ktoré požaduje 
Komisia. Daný koordinačný orgán by mal 
okrem toho prijímať a koordinovať akcie 
s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky 
všeobecnej povahy zaznamenané 
na vnútroštátnej úrovni a informovať 
Komisiu o všetkých nadväzujúcich 
krokoch. Platobné agentúry by mali vo 
vzťahu s poľnohospodármi posilniť svoju 
poradenskú úlohu a usilovať sa 
o zjednodušenie postupov a dodržiavanie 
noriem na európskej úrovni.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy 
určené na financovanie SPP v súlade 
s ročnými stropmi, by sa mal zachovať 
mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým 
sa upravuje výška priamej podpory. 
Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa 
však mal zrušiť. Mala by sa zachovať 
poľnohospodárska rezerva slúžiaca 
na podporu sektora poľnohospodárstva 
v prípade zmien vývoja trhu alebo 
závažných kríz s vplyvom na 
poľnohospodársku výrobu alebo 
distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) 
nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie 
o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, 
že neviazané rozpočtové prostriedky sa 
môžu preniesť len do nasledujúceho 

(14) S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy 
určené na financovanie SPP v súlade 
s ročnými stropmi, by sa mal zachovať 
mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým 
sa upravuje výška priamej podpory. 
Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa 
však mal zrušiť. Mala by sa zachovať 
poľnohospodárska rezerva slúžiaca 
na podporu sektora poľnohospodárstva 
v prípade zmien vývoja trhu alebo 
závažných kríz s vplyvom na 
poľnohospodársku výrobu alebo 
distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) 
nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie 
o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, 
že neviazané rozpočtové prostriedky sa 
môžu preniesť len do nasledujúceho 
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finančného roka. V záujme výrazného 
zjednodušenia implementácie na strane 
prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by 
sa mal využívať mechanizmus prenesenia 
prostriedkov využívajúci všetky nevyužité 
sumy z krízovej rezervy v sektore 
poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. 
Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku 
z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe 
ktorej je bez časového obmedzenia možný 
prenos neviazaných rozpočtových 
prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy 
na financovanie poľnohospodárskej 
rezervy do nasledujúceho finančného roka 
(rokov). Okrem toho je vzhľadom 
na finančný rok 2020 potrebná druhá 
výnimka, keďže by sa mal uskutočniť 
prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, 
ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, 
do roka 2021, a to do zodpovedajúceho 
riadku novej poľnohospodárskej rezervy, 
bez toho, aby sa táto suma vrátila 
do rozpočtových riadkov, ktoré sa 
vzťahujú na intervencie vo forme priamej 
platby v rámci strategického plánu SPP.

finančného roka. V záujme výrazného 
zjednodušenia implementácie na strane 
prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by 
sa mal využívať mechanizmus prenesenia 
prostriedkov využívajúci všetky nevyužité 
sumy z krízovej rezervy v sektore 
poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. 
Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku 
z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe 
ktorej je bez časového obmedzenia možný 
prenos neviazaných rozpočtových 
prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy 
na financovanie poľnohospodárskej 
rezervy do nasledujúceho finančného roka 
(rokov).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 43
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby sa zabránilo nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu 
vnútroštátnych orgánov 
a poľnohospodárov, malo by sa prijať 
ustanovenie, že k refundácii súm 
prenesených z predchádzajúceho 
finančného roka v súvislosti 
s uplatňovanou finančnou disciplínou by 
nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná 
disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci 
rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková 

(15) Aby sa zabránilo nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu 
vnútroštátnych orgánov 
a poľnohospodárov a v snahe o čo 
najväčšie zjednodušenie postupov, malo 
by sa prijať ustanovenie, že k refundácii 
súm prenesených z predchádzajúceho
finančného roka v súvislosti 
s uplatňovanou finančnou disciplínou by 
nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná 
disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci 
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suma neviazaných rozpočtových 
prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % 
čistého ročného stropu EPZF. 

rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková 
suma neviazaných rozpočtových 
prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % 
čistého ročného stropu EPZF. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 44
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Vyrovnanie úrovne priamych 
platieb medzi členskými štátmi je 
nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých 
podmienok v rámci jednotného trhu EÚ. 
Spravodlivé rozdelenie priamych platieb 
medzi členské štáty je preto naliehavo 
potrebné.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 45
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom poskytnúť Komisii 
predovšetkým prostriedky na riadenie 
poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie 
monitorovania poľnohospodárskych 
výdavkov a monitorovanie 
poľnohospodárskych zdrojov 
v strednodobom a dlhodobom horizonte by 
sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa 
využívania agrometeorologického systému 
a získavania, ako aj zlepšovania kvality 
satelitných údajov.

(21) S cieľom poskytnúť Komisii 
predovšetkým prostriedky na riadenie 
poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie 
monitorovania poľnohospodárskych 
výdavkov, monitorovanie 
poľnohospodárskych zdrojov
v strednodobom a dlhodobom horizonte, 
posudzovanie situácie a rýchle 
poskytovanie pomoci v prípade prírodných 
katastrof, by sa malo prijať ustanovenie 
týkajúce sa využívania 
agrometeorologického systému 
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a získavania, ako aj zlepšovania kvality 
satelitných údajov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 46
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade so štruktúrou a kľúčovými 
aspektmi nového modelu vykonávania SPP 
už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili 
členské štáty, na financovanie Únie nebude 
závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb 
vyplácaným jednotlivým prijímateľom. 
Namiesto toho, pokiaľ ide o typy 
intervencií uvedené v nariadení 
(EÚ)…/…[nariadenie o strategických 
plánoch SPP], by platby uskutočnené 
členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je 
k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak 
sú v súlade s uplatniteľnými základnými 
požiadavkami Únie. 

(25) V súlade so štruktúrou a kľúčovými 
aspektmi nového modelu vykonávania SPP 
už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili 
členské štáty, na financovanie Únie nebude 
závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb 
vyplácaným jednotlivým prijímateľom. 
Namiesto toho, pokiaľ ide o typy 
intervencií uvedené v nariadení 
(EÚ)…/…[nariadenie o strategických 
plánoch SPP], by platby uskutočnené 
členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je 
k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak 
sú v súlade s uplatniteľnými základnými
požiadavkami Únie. Treba zdôrazniť, že 
nový model vykonávania SPP by nemal 
viesť k odstráneniu potreby kontroly
zákonnosti a riadnosti výdavkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Uverejnenie mien prijímateľov 
finančných prostriedkov z fondov 
predstavuje prostriedok na posilnenie 
verejnej kontroly využívania týchto fondov 

(66) Uverejnenie mien prijímateľov 
finančných prostriedkov z fondov 
predstavuje prostriedok na posilnenie 
verejnej kontroly využívania týchto fondov 
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a je potrebné na zabezpečenie primeranej 
úrovne ochrany finančných záujmov Únie. 
To sa darí dosahovať čiastočne vďaka 
preventívnemu a odrádzajúcemu účinku 
takéhoto uverejnenia, z istej časti aj 
prostredníctvom odrádzania jednotlivých 
prijímateľov od nezákonného správania 
a do určitej miery aj posilňovaním osobnej 
zodpovednosti poľnohospodárov 
za využívanie verejných prostriedkov, 
ktoré dostávajú. Uverejnenie príslušných 
informácií je v súlade s nedávnou 
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, 
ako aj prístupom stanoveným v nariadení 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012.

a je potrebné na zabezpečenie primeranej 
úrovne ochrany finančných záujmov Únie. 
To sa darí dosahovať čiastočne vďaka 
preventívnemu a odrádzajúcemu účinku 
takéhoto uverejnenia, z istej časti aj 
prostredníctvom odrádzania jednotlivých 
prijímateľov od nezákonného správania 
a do určitej miery aj posilňovaním osobnej 
zodpovednosti poľnohospodárov 
za využívanie verejných prostriedkov, 
ktoré dostávajú, ako aj prostredníctvom 
pomoci pri dodržiavaní pravidiel určených 
na predchádzanie konfliktu záujmov. 
Uverejnenie príslušných informácií je 
v súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho 
dvora Európskej únie, ako aj prístupom 
stanoveným v nariadení (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012. V prípade prijímateľov, ktorí 
sú hospodárskymi, rodinnými alebo inými
väzbami spojení s osobami pôsobiacimi 
vo verejných funkciách na úrovni vlády 
členského štátu, môže byť informácia o 
existencii takejto väzby zverejnená.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 48
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) V tejto súvislosti by sa mala 
náležite uznať úloha, ktorú zohráva 
občianska spoločnosť vrátane médií 
a mimovládnych organizácií, ako aj ich 
príspevok k posilňovaniu kontrolného 
rámca správnych orgánov proti podvodom 
a proti akémukoľvek zneužívaniu 
verejných finančných prostriedkov.

(67) V tejto súvislosti by sa mala 
náležite uznať úloha, ktorú zohráva 
občianska spoločnosť vrátane médií 
a mimovládnych organizácií, ako aj ich 
príspevok k posilňovaniu kontrolného 
rámca správnych orgánov proti podvodom 
a proti akémukoľvek zneužívaniu 
verejných finančných prostriedkov, a to 
najmä v prípade prijímateľov, ktorí sú 
hospodárskymi, rodinnými alebo inými 
väzbami spojení s osobami pôsobiacimi 
vo verejných funkciách na úrovni vlády 
členského štátu.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 49
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej 
kontroly využívania peňažných 
prostriedkov z fondov, verejnosti sa musí 
poskytnúť určitá miera informácií 
o prijímateľoch. Uvedené informácie by 
mali obsahovať údaje o totožnosti 
prijímateľa, pridelenej sume a fonde, 
z ktorého sa poskytuje, ako aj o účele 
a povahe daného druhu intervencie alebo 
opatrenia. Tieto informácie by sa mali 
uverejňovať takým spôsobom, aby to 
spôsobilo čo najmenší zásah do práva 
prijímateľov na rešpektovanie ich 
súkromného života a ich práva na ochranu 
svojich osobných údajov, pričom v oboch 
prípadoch ide o práva uznané v článkoch 7 
a 8 Charty základných práv Európskej 
únie.

(69) Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej 
kontroly využívania peňažných 
prostriedkov z fondov, verejnosti sa musí 
poskytnúť určitá miera informácií 
o prijímateľoch. Uvedené informácie by 
mali obsahovať údaje o totožnosti 
prijímateľa, pridelenej sume a fonde, 
z ktorého sa poskytuje, ako aj o účele 
a povahe daného druhu intervencie alebo 
opatrenia. V prípade prijímateľov, ktorí sú 
hospodárskymi, rodinnými alebo inými 
väzbami spojení s osobami pôsobiacimi 
vo verejných funkciách na úrovni vlády 
členského štátu, by sa takéto informácie 
mali poskytovať spôsobom, ktorý umožní 
účinnú verejnú kontrolu nad prípadným
konfliktom záujmov. Tieto informácie by 
sa mali uverejňovať takým spôsobom, aby 
to spôsobilo čo najmenší zásah do práva 
prijímateľov na rešpektovanie ich 
súkromného života a ich práva na ochranu 
svojich osobných údajov, pričom v oboch 
prípadoch ide o práva uznané v článkoch 7 
a 8 Charty základných práv Európskej 
únie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 50
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) závažná prírodná katastrofa, ktorá 
vážne postihla podnik;

a) prírodná katastrofa, ktorá vážne 
postihla podnik;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 51
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) nepriame náklady a priame 
náklady na zamestnancov vynaložené 
miestnymi vidieckymi spoločenstvami
a inými podobnými miestnymi aktérmi, 
ktorí vykonávajú operácie v rámci 
iniciatívy LEADER, ktorá sa v článku 25 
nariadenia (EÚ) [nariadenia 
o spoločných ustanoveniach] ďalej 
uvádza ako „miestny rozvoj vedený
komunitou“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 
15. február, a to do 1. marca.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 
15. február, a to do 1. júna.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 53
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 
15. február, a to do 1. marca.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 
15. február, a to do 1. mája.

Or. en

Odôvodnenie

Časový rámec štyroch mesiacov na dokončenie, certifikáciu a postup monitorovacieho výboru 
v súvislosti so správou o výkonnosti by bol kratší ako súčasný časový rámec na podávanie
správ v rámci druhého piliera. Táto skutočnosť by však mohla viesť k problémom, a preto by 
možnosť predĺženia časového rámca nemala byť obmedzovaná.

Pozmeňujúci návrh 54
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušný orgán rozhodne 
prostredníctvom formálneho aktu o udelení 
alebo na základe preskúmania o odňatí 
akreditácie platobnej agentúry 
a koordinačného orgánu, a to vzhľadom 
na preskúmanie akreditačných kritérií, 
ktoré má prijať Komisia v súlade 
s článkom 10 ods. 1 písm. a). Príslušný 
orgán bezodkladne informuje Komisiu 
o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

2. Príslušný orgán rozhodne 
prostredníctvom formálneho aktu o udelení 
alebo na základe preskúmania o odňatí 
akreditácie platobnej agentúry 
a koordinačného orgánu, a to vzhľadom 
na preskúmanie akreditačných kritérií, 
ktoré má prijať Komisia v súlade 
s článkom 10 ods. 1 písm. a), a s ohľadom 
na zásadu proporcionality. Príslušný orgán 
bezodkladne informuje Komisiu 
o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 55
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 4 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty, ktoré splnomocňujú
viac ako jeden certifikačný orgán, však 
zároveň môžu vymenovať verejný orgán 
na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude 
poverený koordinačnými úlohami.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ročný strop výdavkov EPZF tvoria 
maximálne sumy, ktoré sú na tento účel 
stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

1. Ročný strop výdavkov EPZF tvoria 
maximálne sumy, ktoré sú na tento účel 
stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 
[COM(2018) 322 final], ktorým sa
stanovujú limity pre členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s platbami je dôležité stanoviť limity pre členské štáty, aby sa predišlo 
nespravodlivému financovaniu výdavkov z fondov.

Pozmeňujúci návrh 57
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 
písm. d) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa celková nevyužitá suma 
krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii 
ku koncu roka 2020, prenesie do roku 
2021 bez toho, aby sa vrátila 
do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa 
na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 
písm. c), a sprístupní sa na účely 
financovania poľnohospodárskej rezervy.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 58
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 
písm. d) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa celková nevyužitá suma 
krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii 
ku koncu roka 2020, prenesie do roku 
2021 bez toho, aby sa vrátila 
do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa 
na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 
písm. c), a sprístupní sa na účely 
financovania poľnohospodárskej rezervy.

vypúšťa sa

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 59
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera úpravy sa vzťahuje iba na priame 
platby presahujúce 2 000 EUR, ktoré sa 
majú poskytnúť poľnohospodárom
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za príslušný kalendárny rok.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 60
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera úpravy sa vzťahuje iba na priame 
platby presahujúce 2 000 EUR, ktoré sa 
majú poskytnúť poľnohospodárom 
za príslušný kalendárny rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže do 1. decembra
kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje 
miera úpravy, na základe nových 
informácií prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa prispôsobuje úroveň úpravy 
stanovená v súlade s odsekom 1. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 101 ods. 2.

2. Komisia môže do 1. novembra
kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje 
miera úpravy, na základe nových 
informácií prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa prispôsobuje úroveň úpravy 
stanovená v súlade s odsekom 1. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 101 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava finančnej disciplíny sa musí uskutočniť tak, aby sa platby mohli previesť včas.
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Pozmeňujúci návrh 62
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v roku 2021: 1 % sumy podpory
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP; 

a) v roku 2021: 2 % sumy podpory 
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v roku 2022: 1 % sumy podpory 
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP; 

b) v roku 2022: 2 % sumy podpory 
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v roku 2023: 1 % sumy podpory 
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP.

c) v roku 2023: 2 % sumy podpory 
z EPFRV na celé obdobie trvania 
strategického plánu SPP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
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Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úroky vzniknuté zo zálohových 
platieb sa použijú na daný strategický plán 
SPP a odpočítajú sa zo sumy verejných 
výdavkov uvedených v konečnom 
vyhlásení o výdavkoch.

4. Úroky vzniknuté zo zálohových 
platieb sa použijú na daný strategický plán 
SPP alebo na program regionálnej 
intervencie a odpočítajú sa zo sumy
verejných výdavkov uvedených 
v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 66
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Priebežné platby sa vyplácajú 
na každý strategický plán SPP. Vypočítajú 
sa uplatnením miery príspevku za každý 
typ intervencie na vynaložené verejné 
výdavky súvisiace s touto intervenciou, 
ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP].

1. Priebežné platby sa vyplácajú 
na každý strategický plán SPP, prípadne 
na každý program regionálnej intervencie. 
Vypočítajú sa uplatnením miery príspevku 
za každý typ intervencie na vynaložené 
verejné výdavky súvisiace s touto 
intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

Or. es

Pozmeňujúci návrh 67
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa finančné nástroje 
implementujú v súlade s článkom 52 

3. Ak sa finančné nástroje 
implementujú v súlade s článkom 52 



PE631.861v01-00 18/55 AM\1171029SK.docx

SK

nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenie 
o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré 
riadiaci orgán poskytol konečným 
príjemcom, alebo ak ide o záruky, sumy, 
ktoré vyčlenil podľa dohody zakotvenej v 
záručných zmluvách, ako sa uvádza v 
[článku 74 ods. 5 písm. a), b) a c) 
nariadenia (EÚ) …/… o strategických 
plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo 
finančné nástroje].

nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenie 
o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré 
riadiaci orgán poskytol konečným 
príjemcom, alebo ak ide o záruky, sumy, 
ktoré vyčlenil podľa dohody zakotvenej 
v príslušných záručných zmluvách, ako sa 
uvádza v [článku 74 ods. 5 písm. a), b) a c) 
nariadenia (EÚ) …/… o strategických 
plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo 
finančné nástroje].

Or. es

Pozmeňujúci návrh 68
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí poslednej výročnej správy 
o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní 
strategického plánu SPP Komisia vyplatí 
zostatok s výhradou dostupnosti 
prostriedkov, a to na základe platného 
finančného plánu na úrovni typov 
intervencií EPFRV, ročných účtov 
za posledný rok vykonávania strategického 
plánu SPP a príslušného rozhodnutia 
o schválení účtov. Tieto účty sa predložia 
Komisii najneskôr do šiestich mesiacov 
od konečného termínu oprávnenosti 
výdavkov podľa článku 80 ods. 3 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP], pričom 
musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná 
agentúra vynaložila k poslednému termínu 
oprávnenosti výdavkov.

1. Po prijatí poslednej výročnej správy 
o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní 
strategického plánu SPP Komisia vyplatí 
zostatok s výhradou dostupnosti 
prostriedkov, a to na základe platného 
finančného plánu na úrovni typov 
intervencií EPFRV, ročných účtov 
za posledný rok vykonávania strategického 
plánu SPP alebo prípadne programu 
regionálnej intervencie a príslušného 
rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty 
sa predložia Komisii najneskôr do šiestich 
mesiacov od konečného termínu 
oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 
ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP], pričom 
musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná 
agentúra vynaložila k poslednému termínu 
oprávnenosti výdavkov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 69
Bronis Ropė



AM\1171029SK.docx 19/55 PE631.861v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia automaticky zruší 
ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku 
na intervencie v záujme rozvoj vidieka 
v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa 
nepoužila na zálohové platby ani 
na priebežné platby, alebo v súvislosti 
s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké 
vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce 
požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 
v súvislosti s výdavkami vynaloženými 
do 31. decembra druhého roka 
nasledujúceho po roku rozpočtového 
záväzku.

1. Komisia automaticky zruší 
ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku 
na intervencie v záujme rozvoja vidieka 
v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa 
nepoužila na zálohové platby ani 
na priebežné platby, alebo v súvislosti 
s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké 
vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce 
požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 
v súvislosti s výdavkami vynaloženými 
do 31. decembra tretieho roka 
nasledujúceho po roku rozpočtového 
záväzku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 
a článku 6 môžu byť financované 
z prostriedkov Únie, len ak: 

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 
a článku 6 môžu byť financované 
z prostriedkov Únie, len ak boli vynaložené 
akreditovanými platobnými agentúrami a: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) boli vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami; 

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) boli vynaložené v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

a) boli vynaložené v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pokiaľ ide o typy intervencií 
uvedené v nariadení (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP],

b) pokiaľ ide o typy intervencií 
uvedené v nariadení (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP],

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý odsek písm. c) bod i) sa neuplatňuje 
na preddavky vyplatené prijímateľom 
podľa typov intervencií uvedených 

Prvý odsek písm. b) bod i) sa neuplatňuje 
na preddavky vyplatené prijímateľom 
podľa typov intervencií uvedených 
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v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci výročného schvaľovania 
výkonnosti uvedeného v článku 52 
Komisia zistí, že rozdiel medzi 
deklarovanými výdavkami a sumou 
zodpovedajúcou príslušnému vykázanému 
výstupu prekračuje 50 % a členský štát 
nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa pozastavia mesačné platby 
uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné 
platby uvedené v článku 30.

Ak v rámci výročného schvaľovania 
výkonnosti uvedeného v článku 52 
Komisia zistí, že rozdiel medzi 
deklarovanými výdavkami a sumou 
zodpovedajúcou príslušnému vykázanému 
výstupu prekračuje 50 % a členský štát 
nedokáže poskytnúť odôvodnenie, Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa 
pozastavia mesačné platby uvedené 
v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby Komisia mohla zohľadniť odôvodnenia členských štátov, je potrebná skutočná 
flexibilita. Príkladom môžu byť nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré treba brať
do úvahy za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh 76
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade 
so zásadou proporcionality na príslušné 
výdavky vynaložené členským štátom, 
v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas 
obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích 

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade 
so zásadou proporcionality na príslušné 
výdavky vynaložené členským štátom, 
v ktorom sa vyskytli nedostatky. Uplatňuje
sa striktne na príslušné opatrenia alebo 
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aktoch uvedených v prvom pododseku 
a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú 
podmienky na pozastavenie naďalej 
splnené, Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými predĺži uvedené obdobie 
o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 
mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia 
pri prijímaní vykonávacích aktov 
uvedených v článku 53.

predmetný program, nie na celý finančný 
balík, a to počas obdobia, ktoré sa stanoví 
vo vykonávacích aktoch uvedených 
v prvom pododseku a ktoré neprekročí 12 
mesiacov. Ak sú podmienky 
na pozastavenie naďalej splnené, Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, ktorými 
predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia 
nepresahujúce spolu 12 mesiacov. 
Pozastavené sumy sa zohľadnia 
pri prijímaní vykonávacích aktov 
uvedených v článku 53.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 77
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pred 1. decembrom, najskôr však 
od 16. októbra vyplácať preddavky až 
do výšky 50 % v prípade intervencií 
vo forme priamych platieb;

a) pred 1. decembrom, najskôr však 
od 16. októbra vyplácať preddavky až 
do výšky 75 % v prípade intervencií 
vo forme priamych platieb;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že intervencie oboch pilierov podliehajú tomu istému plánu SPP, 
harmonizovaným harmonogramom a percentuálnym podielom pre preddavky medzi 
intervenciami vo forme priamych platieb a intervenciami v záujme rozvoja vidieka, môžu viesť
k dosiahnutiu cieľa zjednodušenia.

Pozmeňujúci návrh 78
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pred 1. decembrom, najskôr však 
od 16. októbra vyplácať preddavky až 
do výšky 50 % v prípade intervencií 
vo forme priamych platieb;

a) pred 1. decembrom, najskôr však 
od 16. októbra vyplácať preddavky až 
do výšky 75 % v prípade intervencií 
vo forme priamych platieb;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 79
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade naliehavej situácie Komisia 
môže na vyriešenie konkrétnych 
problémov súvisiacich s uplatňovaním 
tohto článku prijať vykonávacie akty. 
Uvedené vykonávacie akty sa môžu 
odchyľovať od odseku 2, avšak len v miere 
a počas obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne 
potrebné.

V prípade naliehavej situácie Komisia 
môže na vyriešenie konkrétnych 
problémov súvisiacich s uplatňovaním 
tohto článku prijať vykonávacie akty, a to 
v čo najkratšom čase. Uvedené 
vykonávacie akty sa môžu odchyľovať 
od odseku 2, avšak len v miere a počas 
obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne 
potrebné.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť uplatniť vykonávací akt v prípade krízovej situácie v čo najkratšom čase je veľmi 
dôležitá. Proces súvisiaci s uplatnením vykonávacieho aktu nie je pre prijímateľov, ktorí 
zápasia s finančnými problémami, dostatočne rýchly. S cieľom pomôcť poľnohospodárom a 
uľahčiť ich situáciu by nemalo dochádzať k odkladom alebo neistotám pre členské štáty a 
prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh 80
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 100 Komisia je v súlade s článkom 100 
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splnomocnená prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o podmienky, za ktorých sa majú 
kompenzovať určité typy výdavkov 
a príjmov v rámci fondov.

splnomocnená prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ 
ide o podmienky týkajúce sa podrobností 
vyhlásení o výdavkoch, za ktorých sa majú 
kompenzovať určité typy výdavkov 
a príjmov v rámci fondov.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná právomoc je príliš široká. Mala by sa obmedziť, napríklad na podmienky 
vyhlásenia o výdavkoch, v opačnom prípade by umožnila zamedziť všetkým výdavkom 
na opatrenia pomoci v rámci schváleného strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh 81
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté kontroly 
vykonávané členskými štátmi podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky 
kontroly organizované na základe článku 
322 zmluvy alebo na základe nariadenia 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže 
Komisia v členských štátoch organizovať 
kontroly, najmä s cieľom overiť:

Bez toho, aby boli dotknuté kontroly 
vykonávané členskými štátmi podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky 
kontroly organizované na základe článku 
322 zmluvy alebo na základe nariadenia 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže 
Komisia v členských štátoch organizovať 
kontroly s výnimkou kondicionality, najmä 
s cieľom overiť:

Or. en

Odôvodnenie

Postupy a pravidlá kontroly sú zavedené vo vzťahu ku kondicionalite a rozširovaniu kontroly
na konečného prijímateľa, čo je v rozpore s úsilím o zjednodušenie. V tomto článku je preto 
nutné uviesť, že uvedené postupy a pravidlá nezahŕňajú kondicionalitu.

Pozmeňujúci návrh 82
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o osobitné 
povinnosti, ktoré majú členské štáty splniť 
podľa tejto kapitoly, a o pravidlá, najmä 
pokiaľ ide o kritériá na určenie prípadov 
nezrovnalostí v zmysle nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 2988/95 a iných prípadov 
nesúladu s podmienkami stanovenými 
členskými štátmi v strategickom pláne 
SPP, ktoré sa musia oznámiť, a pokiaľ ide 
o údaje, ktoré sa majú poskytnúť.

1. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely 
úradu OLAF.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok by sa mal namiesto používania výrazov ako „osobitné povinnosti“ zamerať 
na podrobnejšie delegovanie právomocí. Namiesto použitia výrazu „delegované akty 
s osobitnými povinnosťami“ by sa malo delegovanie právomocí vymedziť presnejšie. 
V prípade informačných potrieb úradu OLAF je takéto vymedzenie možné. Na zabezpečenie 
subsidiarity by mala úloha vymedzenia nezrovnalostí takisto pripadnúť členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 83
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia posudzuje sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistených nedostatkov. 

2. Komisia posudzuje sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistených nedostatkov. Finančné opravy 
súvisiace s kondicionalitou sú založené na 
vypočítanom nedostatku neuplatnených 
správnych sankcií. V prípade, že tieto 
sankcie nie je možné identifikovať 
vynaložením primeraného úsilia, uplatnia
sa paušálne opravy.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia sa vyjadrila, že paušálna sadzba je jedinou prijateľnou metódou na započítanie 
finančných opráv. V súvislosti s kondicionalitou by mala by existovať možnosť vypočítať 
výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s právom Únie, rovnakým spôsobom, ako sa 
v súčasnosti posudzuje riziko finančnej škody vyplývajúcej z neuplatňovania správnych
sankcií. Finančná škoda spôsobená Únii by sa mala určovať presnejšie, aby sa predišlo 
uplatneniu paušálnej opravy.

Pozmeňujúci návrh 84
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty odpočítajú všetky sumy, 
ktoré boli neoprávnene vyplatené 
prijímateľovi v dôsledku existujúcich 
nezrovnalostí, z akýchkoľvek budúcich 
platieb prijímateľovi zo strany platobnej 
agentúry podľa podmienok stanovených v 
tomto článku.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 85
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili 
nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu 
s podmienkami intervencií na rozvoj 
vidieka uvedenými v strategickom pláne 
SPP, členské štáty pristúpia k finančným 
úpravám a úplne alebo čiastočne zrušia 
príslušné financovanie Úniou. Členské 
štáty zohľadňujú povahu a závažnosť 
zisteného nesúladu, ako aj úroveň 
finančnej straty pre EPFRV.

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili 
nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu 
s podmienkami intervencií na rozvoj 
vidieka uvedenými v strategickom pláne 
SPP alebo v programe regionálnej 
intervencie, členské štáty pristúpia 
k finančným úpravám a úplne alebo 
čiastočne zrušia príslušné financovanie 
Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu 
a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj 
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úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 86
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zrušené sumy financovania Úniou 
z EPFRV a vymožené sumy, ako aj 
súvisiace úroky sa znova pridelia 
na ostatné intervencie na rozvoj vidieka 
v rámci strategického plánu SPP. Zrušené 
alebo vymožené finančné prostriedky Únie 
však môžu členské štáty opätovne použiť 
iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci 
národného strategického plánu SPP 
a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky 
opätovne nepridelia na operácie na rozvoj 
vidieka, ktoré boli predmetom finančnej 
úpravy. 

Zrušené sumy financovania Úniou 
z EPFRV a vymožené sumy, ako aj 
súvisiace úroky sa znova pridelia 
na ostatné intervencie na rozvoj vidieka 
v rámci strategického plánu SPP alebo 
príslušného programu regionálnej 
intervencie. Zrušené alebo vymožené 
finančné prostriedky Únie však môžu 
členské štáty opätovne použiť iba 
na operáciu na rozvoj vidieka v rámci 
národného strategického plánu SPP 
a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky 
opätovne nepridelia na operácie na rozvoj 
vidieka, ktoré boli predmetom finančnej 
úpravy. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 87
Iratxe García Pérez

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty odpočítajú všetky 
sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené 
prijímateľovi v dôsledku existujúcich 
nezrovnalostí, z akýchkoľvek budúcich 
platieb prijímateľovi zo strany platobnej 
agentúry podľa podmienok stanovených v 
tomto článku.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 88
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík, pričom 
zohľadňujú veľkosť kontrolovaných 
pozemkov.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať pri používaní systému monitorovania plôch na účely kontroly 
možnosť zamerať sa na väčšie pozemky. V niektorých členských štátoch sa nachádza veľké 
množstvo pozemkov s rozlohou menšou ako 0,5 ha, čo znamená, že z dôvodu relatívne nízkeho 
rozlíšenia obrázkov pre monitorovací systém bude potrebné prijať 100 % následných opatrení
pre malé pozemky. Tieto opatrenia by bolo náročné vykonať včas a zároveň by predstavovali 
veľké finančné zaťaženie. Malé pozemky nepredstavujú pre rozpočet EÚ významné finančné 
riziko, no spôsobujú neprimeranú finančnú a administratívnu záťaž.

Pozmeňujúci návrh 89
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík
spôsobom, ktorý považujú 
za najvhodnejší.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zdôrazniť subsidiarita a proporcionalita. Aby sa predišlo administratívnej záťaži 
pre členské štáty a prijímateľov, nie je vhodné kombinovať pravidlá kontroly členských štátov 
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a Komisie. Členské štáty nemajú záujem každoročne kontrolovať tých istých spoľahlivých
prijímateľov, ale zameriavajú sa na rizikových a podvodných prijímateľov, na základe čoho 
musia disponovať nástrojmi na tvorbu účinného a nákladovo efektívneho systému kontroly.

Pozmeňujúci návrh 90
Laurenţiu Rebega

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú primeranú
úroveň kontroly potrebnú na účinné 
riadenie rizík.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 91
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
ustanovenia, členské štáty prijmú účinné 
a primerané opatrenia, aby sa zabránilo 
obchádzaniu ustanovení práva Únie 
a zabezpečilo, aby sa na základe právnych 
predpisov v sektore poľnohospodárstva 
neposkytovali nijaké výhody v prospech 
fyzických alebo právnických osôb, 
při ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi 
uvedených právnych predpisov sa 
podmienky požadované na získanie 
takýchto výhod vytvorili umelo.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
ustanovenia, členské štáty prijmú účinné 
a primerané opatrenia, aby sa zabránilo 
obchádzaniu ustanovení práva Únie 
a zabezpečilo, aby sa na základe právnych 
predpisov v sektore poľnohospodárstva 
neposkytovali nijaké výhody v prospech 
fyzických alebo právnických osôb, 
pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi 
uvedených právnych predpisov sa 
podmienky požadované na získanie 
takýchto výhod vytvorili umelo. Členské 
štáty môžu uviesť ďalšie a podrobnejšie 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa
umelo vytvorených podmienok.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento článok sa v praxi preukázal ako neúčinný, pokiaľ ide o naplnenie dôkazného bremena 
potrebného na preukázanie obchádzania a prijatie vhodných opatrení. V prípade, že nedôjde 
k úprave tohto článku, členské štáty by mali mať možnosť uviesť ďalšie a podrobnejšie 
vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh 92
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) „systém identifikácie a registrácie 
zvierat“ je systém identifikácie 
a registrácie hovädzieho dobytka 
stanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 
alebo systém identifikácie a registrácie 
oviec a kôz stanovený nariadením Rady 
(ES) č. 21/2004;

(c) „systém identifikácie a registrácie 
zvierat“ je systém identifikácie 
a registrácie hovädzieho dobytka 
stanovený nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 
alebo systém identifikácie a registrácie 
oviec a kôz stanovený nariadením Rady 
(ES) č. 21/2004 alebo systém identifikácie 
a registrácie ošípaných stanovený 
smernicou Rady 2008/71/ES, či iné 
používané databázy zvierat;

_________________ _________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, 
ktorým sa zriaďuje systém identifikácie 
a registrácie hovädzieho dobytka, 
o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov 
z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 820/97 
(Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, 
ktorým sa zriaďuje systém identifikácie 
a registrácie hovädzieho dobytka, 
o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov 
z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 820/97 
(Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 
zo 17. decembra 2003, ktorým sa 
ustanovuje systém na identifikáciu 
a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 
a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS 
(Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 
zo 17. decembra 2003, ktorým sa 
ustanovuje systém na identifikáciu 
a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 
a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS 
(Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

Or. en
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Odôvodnenie

„Systém identifikácie a registrácie zvierat“ nezahŕňa ošípané. S cieľom predísť oznamovaniu 
jednej informácie dvakrát by sa okrem uvedeného systému mali používať aj iné databázy 
zvierat vytvorené členskými štátmi, a to aj v prípade, že nie sú určené na identifikáciu 
jednotlivých druhov zvierat.

Pozmeňujúci návrh 93
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) systém „bez žiadosti“ je aplikačný 
systém na účely intervencií zameraných 
na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú 
všetky údaje požadované zo strany 
správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň 
jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré 
sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných 
počítačových databázach spravovaných 
členským štátom.

(f) systém „bez žiadosti“ je vopred 
vyplnený systém alebo iný typ aplikačného 
systému na účely intervencií zameraných 
na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú 
všetky údaje požadované zo strany 
správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň 
jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré 
sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných 
počítačových databázach spravovaných 
členským štátom. Systém „bez žiadosti“ 
umožňuje správnemu orgánu poskytovať 
platby poľnohospodárom týkajúce sa
všetkých intervencií a opatrení, na ktoré je 
poľnohospodár oprávnený na základe 
údajov uvedených v úradných 
počítačových databázach, do ktorých môže 
poľnohospodár v prípade potreby doplniť
dodatočné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby členské štáty mohli využívať svoje informačné systémy a všetky 
informácie tým najvhodnejším spôsobom a aby čo najpraktickejšie uľahčili situáciu
poľnohospodárom, je potrebné zdôrazniť mieru subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh 94
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
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Článok 65 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do údajov a dokumentov uvedených 
v prvom pododseku týkajúcich sa 
aktuálneho kalendárneho roka alebo 
hospodárskeho roka a predchádzajúcich 
desiatich kalendárnych alebo 
hospodárskych rokov sa musí dať 
nahliadnuť prostredníctvom digitálnych 
databáz príslušného orgánu členského 
štátu. 

Do údajov a dokumentov uvedených 
v prvom pododseku týkajúcich sa 
aktuálneho kalendárneho roka alebo 
hospodárskeho roka a predchádzajúcich 
desiatich kalendárnych alebo 
hospodárskych rokov sa musí dať 
nahliadnuť prostredníctvom digitálnych 
databáz príslušného orgánu členského 
štátu. Relevantné informácie z databázy sa 
môžu poskytnúť aj vo forme zhrnutí.

Or. en

Odôvodnenie

Náklady na uchovávanie všetkých potrebných údajov vyvolávajú obavy. Zabezpečenie 
prístupnosti k údajom a dokumentom na obdobie desiatich rokov môže byť veľmi nákladné. 
Podobné a relevantné informácie možno poskytovať oveľa lacnejším spôsobom vo forme 
zhrnutí.

Pozmeňujúci návrh 95
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) obsahoval všetky informácie, ktoré 
sú relevantné pre vykazovanie 
ukazovateľov uvedených v článku 7 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP]. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V písmene d) sa uvádza, že systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) 
obsahuje všetky informácie, ktoré sú relevantné pre vykazovanie ukazovateľov uvedených 
v článku 7 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP]. To znamená, že 
systém LPIS musí obsahovať zložky za každý rok, ktoré sa musia uchovávať 10 rokov, a preto 
je veľmi nákladný. Systém LPIS by mal obsahovať iba základné informácie týkajúce sa plôch, 
ktoré sú pripravené na prenos do iných databáz.
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Pozmeňujúci návrh 96
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia a prevádzkujú 
systém monitorovania plôch.

1. Členské štáty zriadia a prevádzkujú 
systém monitorovania plôch. Na základe 
náležite opodstatnených dôvodov môže 
Komisia poskytnúť prechodné obdobie 
týkajúce sa systému monitorovania plôch 
tým členský štátom, ktoré v posledných 
rokoch nepoužívali systém diaľkového 
snímania.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s novým povinným systémom monitorovania plôch by malo byť pre členské štáty, 
ktoré v minulosti nepoužívali systém diaľkového snímania, poskytnuté prechodné obdobie, 
aby tieto členské štáty dostali príležitosť dokončiť vývoj systému a zabezpečiť jeho fungovanie 
v praxi.

Pozmeňujúci návrh 97
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 74

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 74 vypúšťa sa

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1. V tejto kapitole sa stanovujú 
osobitné pravidlá previerky obchodných 
dokumentov tých subjektov, ktoré 
prijímajú alebo uskutočňujú platby 
vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo 
na systém financovania z EPZF, alebo 
zástupcov týchto subjektov (ďalej len 
„podniky“) s cieľom zistiť, či boli 
transakcie tvoriace časť systému 
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financovania z EPZF naozaj uskutočnené 
a či boli uskutočnené správne.

2. Táto kapitola sa nevzťahuje 
na intervencie zahrnuté do integrovaného 
systému uvedeného v kapitole II tejto 
hlavy a do hlavy III kapitoly III 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP]. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 100, ktorými sa toto 
nariadenie dopĺňa o zostavenie zoznamu
intervencií, ktoré vzhľadom 
na požiadavky na ich vypracovanie 
a kontrolu nie sú vhodné na ďalšie 
kontroly ex post uskutočňované formou 
previerky obchodných dokumentov, 
a preto sa ich daná previerka podľa tejto 
kapitoly netýka.

3. Na účely tejto kapitoly sa 
uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „obchodný dokument“ sú všetky 
knihy, registre, potvrdenky a súvisiace 
doklady, účty, záznamy o výrobe a kvalite, 
korešpondencia, ktorá sa týka obchodnej 
činnosti podniku, a obchodné údaje 
v akejkoľvek podobe vrátane elektronicky 
uchovávaných údajov, pokiaľ sa tieto 
dokumenty alebo údaje priamo alebo 
nepriamo týkajú transakcií uvedených 
v odseku 1;

b) „tretia strana“ je akákoľvek 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 
priamo alebo nepriamo spojená 
s transakciami, ktoré sa vykonávajú 
v rámci systému financovania z EPZF.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.
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Pozmeňujúci návrh 98
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 75 vypúšťa sa

Previerka zo strany členských štátov

1. Členské štáty vykonávajú 
systematickú previerku obchodných 
dokumentov podnikov, pričom prihliadajú 
na povahu transakcií, ktoré sa majú 
preverovať. Členské štáty zabezpečujú, 
aby výber podnikov, ktoré sa budú 
preverovať, predstavoval najlepšie možné 
uistenie o účinnosti opatrení 
na predchádzanie a zisťovanie 
nezrovnalostí. Pri výbere sa okrem iného 
zohľadňuje význam podnikov 
z finančného hľadiska v danom systéme 
a ostatné rizikové faktory.

2. V náležitých prípadoch sa 
previerka stanovená v odseku 1 rozšíri aj 
na fyzické a právnické osoby, s ktorými 
majú podniky spojenie, a na tie ďalšie 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu 
byť relevantné pre sledovanie cieľov 
stanovených v článku 76.

3. Previerkou vykonávanou podľa 
tejto kapitoly nie sú dotknuté kontroly 
vykonávané na základe článkov 47 a 48.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 99
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius
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Návrh nariadenia
Článok 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 76 vypúšťa sa

Krížové kontroly

1. Presnosť primárnych údajov 
podrobovaných previerke sa overuje 
viacerými krížovými kontrolami, ktoré sa 
v prípade potreby vzťahujú aj na 
obchodné dokumenty tretích strán, a to 
v závislosti od stupňa prítomného rizika, 
vrátane:

a) porovnaní s obchodnými 
dokumentmi dodávateľov, zákazníkov, 
dopravcov a iných tretích strán;

b) prípadne fyzických kontrol 
zameraných na množstvo a povahu 
skladových zásob;

c) porovnania so záznamami 
finančných tokov vedúcich k transakciám 
vykonávaným v rámci systému 
financovania z EPZF alebo z nich 
vyplývajúcich; 

d) kontrol vzťahujúcich sa 
na účtovníctvo alebo záznamov 
o finančných pohyboch, z ktorých v čase 
previerky vyplýva, že dokumenty, ktoré má 
platobná agentúra v držbe na účely 
odôvodnenia vyplatenia pomoci 
prijímateľovi, sú presné.

2. Ak sa od podnikov vyžaduje, aby 
viedli konkrétne záznamy o skladových 
zásobách v súlade s predpismi Únie alebo 
vnútroštátnymi predpismi, v náležitých 
prípadoch previerka uvedených záznamov 
zahŕňa aj porovnanie s obchodnými 
dokumentmi, a prípadne aj so skutočným 
stavom skladových zásob.

3. Pri výbere transakcií, ktoré sa 
majú kontrolovať, sa v plnej miere 
zohľadňuje miera prítomného rizika.
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Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 100
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 77 vypúšťa sa

Prístup k obchodným dokumentom

1. Osoby zodpovedné za podnik alebo 
tretia strana zabezpečujú, aby sa 
úradníkom povereným vykonávaním 
previerky alebo osobám, ktoré sú 
splnomocnené na jej vykonanie v ich 
mene, poskytli všetky obchodné 
dokumenty a ďalšie informácie. 
Elektronicky uchovávané údaje sa 
poskytujú na vhodnom nosiči údajov.

2. Úradníci poverení vykonávaním 
previerky alebo osoby, ktoré sú 
splnomocnené na jej vykonanie v ich 
mene, si môžu vyžiadať, aby sa im 
poskytli výpisy z dokumentov alebo kópie 
dokumentov uvedených v odseku 1.

3.

Pokiaľ sa počas previerky vykonávanej 
podľa tejto kapitoly obchodné dokumenty, 
ktoré uchováva podnik, označia 
za neadekvátne na účely previerky, podnik 
sa požiada o to, aby v budúcnosti viedol 
dané záznamy tak, ako to požaduje 
členský štát zodpovedný za previerku, 
bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
stanovené v iných nariadeniach, ktoré sa 
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týkajú príslušného sektora.

Členské štáty určia dátum, od ktorého sa 
majú takéto záznamy zaviesť.

Pokiaľ sú niektoré alebo všetky obchodné 
dokumenty požadované na účely previerky 
podľa tejto kapitoly umiestnené v podniku 
tej istej obchodnej skupiny, tej istej 
verejnej obchodnej spoločnosti alebo 
združenia podnikov riadených 
na zjednotenom základe ako preverovaný 
podnik, bez ohľadu na to, či sa 
nachádzajú na území Únie alebo mimo 
neho, podnik sprístupní dané obchodné 
dokumenty úradníkom zodpovedným 
za previerku, a to na mieste a v čase, ktoré 
určia členské štáty zodpovedné 
za vykonanie previerky.

4. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
úradníci poverení vykonávaním previerky 
oprávnení skonfiškovať alebo dať 
skonfiškovať obchodné dokumenty. Toto 
právo sa vykonáva s náležitým ohľadom 
na príslušné vnútroštátne ustanovenia, 
pričom ním nie je dotknuté uplatňovanie 
pravidiel, ktorými sa upravujú konania 
v trestných veciach týkajúcich sa 
konfiškácie dokumentov.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 101
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 78 vypúšťa sa

Vzájomná pomoc

1.

Členské štáty si navzájom pomáhajú 
pri vykonávaní previerok stanovených 
v tejto kapitole v týchto prípadoch:

a) ak má podnik alebo tretia strana 
sídlo v inom členskom štáte, ako je ten, 
v ktorom bola alebo mala byť vykonaná 
alebo prijatá platba predmetnej sumy;

b) ak sú podnik alebo tretia strana 
usadené v inom členskom štáte, ako je ten, 
v ktorom možno nájsť dokumenty 
a informácie potrebné na previerku.

Komisia môže koordinovať spoločné 
opatrenia, ktoré zahŕňajú vzájomnú 
pomoc medzi dvoma alebo viacerými 
členskými štátmi.

2. Členské štáty zašlú Komisii 
zoznam podnikov so sídlom v tretej 
krajine, v prípade ktorých bola alebo mala 
byť vykonaná alebo prijatá platba 
predmetnej sumy v danom členskom štáte.

3.

Ak sa v inom členskom štáte požadujú 
ďalšie informácie ako súčasť previerky 
podniku v súlade s článkom 75, a najmä 
ako súčasť krížových kontrol v súlade 
s článkom 76, môže sa požiadať 
o osobitnú previerku, pričom sa uvedú 
dôvody danej žiadosti.

Žiadosti o previerku sa vyhovie najneskôr 
do šiestich mesiacov od jej prijatia; 
výsledky previerky sa bezodkladne 
oznámia žiadajúcemu členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
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možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 102
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 79 vypúšťa sa

Vypracovanie programov

1. Členské štáty vypracujú programy 
previerok, ktoré sa majú uskutočniť 
podľa článku 75 v priebehu 
nasledujúceho obdobia previerky.

2. Do 15. apríla každého roka 
členské štáty zašlú Komisii svoj program 
v zmysle odseku 1 a bližšie určia:

a) počet podnikov, v ktorých sa má 
vykonať previerka, a ich rozčlenenie 
podľa sektorov na základe súm, ktoré 
s nimi súvisia;

b) kritériá prijaté na účely 
vypracovania programu.

3. Členské štáty vykonávajú 
programy, ktoré vypracovali a zaslali 
Komisii, ak k nim Komisia nepodá 
v lehote ôsmich týždňov pripomienky.

4. Odsek 3 sa uplatňuje mutatis 
mutandis na zmeny programu predložené 
členskými štátmi.

5. Komisia môže v ktorejkoľvek fáze 
požiadať o zaradenie určitej kategórie 
podnikov do programu členského štátu.

6.

Podniky, v prípade ktorých prijatie alebo 
vyplatenie sumy predstavovalo menej ako 
40 000 EUR, sú preverované v súlade 
s touto kapitolou len na základe 
špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské 
štáty vo svojom ročnom programe podľa 
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odseku 1 alebo Komisia v akomkoľvek 
návrhu na zmenu uvedeného programu.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 101 
pri zmene prahovej hodnoty uvedenej 
v prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 103
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 80 vypúšťa sa

Osobitné útvary

1.

V každom členskom štáte je sledovaním 
uplatňovania tejto kapitoly poverený 
osobitný útvar. Tieto útvary sú 
zodpovedné konkrétne za:

a) vykonávanie previerok 
stanovených v tejto kapitole úradníkmi 
priamo zamestnanými týmto osobitným 
útvarom alebo

b) koordináciu a všeobecný dohľad 
nad previerkami vykonávanými 
úradníkmi patriacimi k iným útvarom.

Členské štáty môžu takisto stanoviť, aby 
sa previerky, ktoré sa majú vykonávať 
podľa tejto kapitoly, rozdelili medzi 
osobitné útvary a iné vnútroštátne útvary 
pod podmienkou, že osobitný útvar je 



PE631.861v01-00 42/55 AM\1171029SK.docx

SK

zodpovedný za koordináciu previerok.

2. Útvar alebo útvary zodpovedné 
za uplatňovanie tejto kapitoly sú 
organizované tak, aby boli nezávislé 
od útvarov alebo oddelení útvarov 
zodpovedných za platby a previerky 
pred uskutočnením platby.

3. Osobitný útvar uvedený v odseku 1 
prijíma všetky potrebné opatrenia 
a dotknutý členský štát ho poveruje 
všetkými právomocami potrebnými 
na vykonávanie úloh uvedených v tejto 
kapitole.

4. Členské štáty prijímajú primerané 
opatrenia na penalizovanie fyzických 
alebo právnických osôb, ktoré si neplnia 
svoje povinnosti vyplývajúce z tejto 
kapitoly.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 104
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 81 vypúšťa sa

Správy

1.

Pred 1. januárom, ktorý nasleduje 
po období previerky, zašlú členské štáty 
Komisii podrobnú správu o uplatňovaní 
tejto kapitoly.
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Správa uvedená v prvom pododseku musí 
obsahovať aj prehľad žiadostí o osobitnú 
previerku podľa článku 78 ods. 3 
a výsledky previerky na základe týchto 
žiadostí.

2. Členské štáty a Komisia si
pravidelne vymieňajú názory 
na uplatňovanie tejto kapitoly.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 105
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 82 vypúšťa sa

Prístup Komisie k informáciám 
a previerka vykonávaná Komisiou

1. V súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi majú 
úradníci Komisie prístup ku všetkým 
dokumentom vypracovaným na účely 
previerky organizovanej na základe tejto 
kapitoly alebo v dôsledku tejto previerky, 
ako aj k zhromaždeným údajom vrátane 
údajov uložených v systémoch 
spracovania údajov. Predmetné údaje sa 
na požiadanie poskytnú na vhodnom 
nosiči údajov.

2. Previerku uvedenú v článku 75 
vykonávajú úradníci členských štátov. 
Na tejto previerke sa môžu zúčastňovať 
úradníci Komisie. Nemôžu vykonávať 
právomoci na previerku, ktorými 
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disponujú vnútroštátni úradníci. Majú 
však prístup do rovnakých priestorov 
a k rovnakým dokumentom ako úradníci 
členských štátov.

3.

V prípade previerky vykonávanej podľa 
článku 78 môžu byť úradníci žiadajúceho 
členského štátu so súhlasom požiadaného 
členského štátu prítomní na previerke 
v požiadanom členskom štáte a mať 
prístup do rovnakých priestorov 
a k rovnakým dokumentom ako úradníci 
daného členského štátu.

Úradníci žiadajúceho členského štátu, 
ktorí sú prítomní na previerke v 
požiadanom členskom štáte, musia byť 
kedykoľvek schopní predložiť dôkaz 
svojej úradnej funkcie. Previerku vždy 
vykonávajú úradníci požiadaného 
členského štátu.

4. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia nariadení (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013, (Euratom, ES) č. 2988/95, 
(Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ) 
2017/1939, pokiaľ sa vo vnútroštátnych 
ustanoveniach týkajúcich sa trestného 
poriadku vyhradzujú isté úkony 
úradníkom osobitne určeným 
vnútroštátnym právom, úradníci Komisie 
ani úradníci členského štátu uvedení 
v odseku 3 sa na týchto úkonoch 
nezúčastnia. Predovšetkým sa v žiadnom 
prípade sa nesmú zúčastňovať 
na domových prehliadkach alebo 
úradnom vypočúvaní osôb v kontexte 
trestného práva dotknutého členského 
štátu. Majú však prístup k takto získaným 
informáciám.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 



AM\1171029SK.docx 45/55 PE631.861v01-00

SK

možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 106
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 83 vypúšťa sa

Vykonávacie právomoci

Komisia prijme vykonávacie akty 
stanovujúce pravidlá potrebné 
na dosiahnutie jednotného uplatňovania 
tejto kapitoly v Únii, a to najmä v týchto 
oblastiach:

a) vykonávanie previerky uvedenej 
v článku 75, pokiaľ ide o výber podnikov, 
mieru a časový rámec previerky;

b) uchovávanie obchodných 
dokumentov a typy dokumentov, ktoré sa 
majú uchovávať, alebo údaje, ktoré sa 
majú zaznamenať;

c) vykonávanie a koordinácia 
spoločných akcií uvedených v článku 78 
ods. 1;

d) podrobnosti a špecifikácie týkajúce 
sa obsahu, formy a spôsobu podávania 
žiadostí, obsahu, formy a spôsobu 
notifikácie, predkladania a výmeny 
informácií požadovaných podľa tejto 
kapitoly;

e) podmienky a spôsob uverejňovania 
alebo špecifické pravidlá a podmienky 
na šírenie alebo sprístupňovanie 
informácií potrebných podľa tohto 
nariadenia zo strany Komisie príslušným 
orgánom členských štátov;

f) povinnosti osobitného útvaru 
uvedeného v článku 80;

g) obsah správ uvedených 
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v článku 81 a všetky ostatné notifikácie 
potrebné podľa tejto kapitoly.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie obsahuje podrobné požiadavky na previerku transakcií (článok 74 až 83). 
Vzhľadom na malý počet takýchto transakcií je potreba takéhoto intenzívneho kontrolného 
systému v súčasnosti, ako aj v budúcnosti diskutabilná. Alternatívnym riešením by mohla byť 
možnosť členských štátov nevykonávať previerky transakcií, pokiaľ ich výška nepresahuje 
určitý limit.

Pozmeňujúci návrh 107
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stanovujú kontrolnú vzorku 
v prípade kontrol uvedených písmene a), 
ktoré sa majú vykonávať každý rok 
na základe analýzy rizika, pričom musia 
obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, 
aby sa kontrolná vzorka vzťahovala 
minimálne na 1 % prijímateľov pomoci 
stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

d) stanovujú kontrolnú vzorku 
v prípade kontrol uvedených písmene a), 
ktoré sa majú vykonávať každý rok 
na základe analýzy rizika, pričom musia 
obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, 
aby sa kontrolná vzorka vzťahovala 
minimálne na 1 % prijímateľov pomoci 
stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP]; odchylne 
od predchádzajúceho bodu sa členské 
štáty môžu rozhodnúť pre zníženie
minimálnej miery kontroly vo výške 0,5 % 
na úrovni jednotlivých aktov alebo 
noriem, alebo skupín aktov či noriem, a to 
v prípade, ak miera nesúladu, zistená 
počas kontroly náhodnej vzorky na 
mieste, neprekročí za predchádzajúce dva 
roky nároku 2 %.

Or. en
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Odôvodnenie

V prípade, že sa v predchádzajúcich rokoch zistí nízka úroveň nesúladu, minimálna miera 
kontroly by sa mala v rámci systému kondicionality znížiť na 1 %.

Pozmeňujúci návrh 108
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečia, aby sa v prípade, keď 
k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci,
neuplatňovala správna sankcia.

c) zabezpečia, aby sa v týchto 
prípadoch neuplatňovala správna sankcia:

Or. en

Odôvodnenie

V článku 85 ods. 2 písm. c) sa uvádza, že správna sankcia sa neuplatňuje v prípade, ak 
k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci. V článku 57 ods. 3 sa uvádzajú aj iné prípady, 
v ktorých sa sankcie neuplatňujú, napríklad v prípade, že je nesúlad spôsobený chybou 
zo strany príslušného orgánu. Všetky ostatné body článku 57 ods. 3 by sa mali vzťahovať aj 
na systém kondicionality.

Pozmeňujúci návrh 109
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ak k nesúladu došlo v dôsledku 
vyššej moci;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 85 ods. 2 písm. c) sa uvádza, že správna sankcia sa neuplatňuje v prípade, ak 
k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci. V článku 57 ods. 3 sa uvádzajú aj iné prípady, 
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v ktorých sa sankcie neuplatňujú, napríklad v prípade, že je nesúlad spôsobený chybou 
zo strany príslušného orgánu. Všetky ostatné body článku 57 ods. 3 by sa mali vzťahovať aj 
na systém kondicionality.

Pozmeňujúci návrh 110
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) ak je nesúlad zapríčinený chybou 
príslušného orgánu alebo iného orgánu a 
ak túto chybu osoba dotknutá správnou 
sankciou nemohla odhaliť pri náležitej 
starostlivosti;

Or. en

Odôvodnenie

V článku 85 ods. 2 písm. c) sa uvádza, že správna sankcia sa neuplatňuje v prípade, ak 
k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci. V článku 57 ods. 3 sa uvádzajú aj iné prípady, 
v ktorých sa sankcie neuplatňujú, napríklad v prípade, že je nesúlad spôsobený chybou 
zo strany príslušného orgánu. Všetky ostatné body článku 57 ods. 3 by sa mali vzťahovať aj 
na systém kondicionality.

Pozmeňujúci návrh 111
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno c – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) ak dotknutá osoba môže 
príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, 
že nie je zodpovedná za nesúlad s 
povinnosťami uvedenými v odseku 1, 
alebo ak sa príslušný orgán inak 
presvedčí o tom, že dotknutá osoba nie je 
zodpovedná;

Or. en
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Odôvodnenie

V článku 85 ods. 2 písm. c) sa uvádza, že správna sankcia sa neuplatňuje v prípade, ak 
k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci. V článku 57 ods. 3 sa uvádzajú aj iné prípady, 
v ktorých sa sankcie neuplatňujú, napríklad v prípade, že je nesúlad spôsobený chybou 
zo strany príslušného orgánu. Všetky ostatné body článku 57 ods. 3 by sa mali vzťahovať aj 
na systém kondicionality.

Pozmeňujúci návrh 112
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V členských štátoch, v ktorých sa 
uplatňuje dobrovoľná viazaná podpora 
týkajúca sa zvierat a podpora rozvoja 
vidieka týkajúca sa zvierat, by sa správna
sankcia, založená na nesúlade so 
zákonnými požiadavkami na riadenie 
týkajúce sa zvierat, mala uplatňovať iba 
v rámci dobrovoľne viazanej podpory 
týkajúcej sa zvierat a podpory rozvoja 
vidieka týkajúcej sa zvierat. Rovnako by 
sa správna sankcia, založená na nesúlade 
so zákonnými požiadavkami na riadenie 
vzťahujúce sa na plochu a/alebo správne
poľnohospodárske a environmentálne 
normy, mala uplatňovať len na priame 
platby na plochu a na podporu rozvoja
vidieka vzťahujúcu sa na plochu.

Or. en

Odôvodnenie

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 pododsek should be inserted after the first pododsek of Article 86(1) for 
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those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-related 
rural development support are applied.

Pozmeňujúci návrh 113
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení 
sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie,
opakovanie alebo úmyselnosť zisteného 
nesúladu. Udelené sankcie musia byť 
odrádzajúce a primerané a v súlade s 
kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 
tohto článku.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení 
sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie 
alebo opakovanie zisteného nesúladu. 
Udelené sankcie musia byť odrádzajúce 
a primerané a v súlade s kritériami 
uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Posudzovanie úmyselnosti sa ukázalo ako mimoriadne náročné a mohlo by viesť 
k nejednoznačným výkladom, na základe ktorých by sa k poľnohospodárom nepristupovalo
rovnakým spôsobom. Treba tiež zohľadniť aj skutočnosť, že pojem „úmyselnosť“ sa 
nevzťahuje na schémy pomoci (pozri článok 57 ods. 3 prvý pododsek, v ktorom sa pojem 
„úmyselnosť“ neuvádza).

Pozmeňujúci návrh 114
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade nesúladu z dôvodu 
nedbanlivosti predstavuje percentuálna 
miera zníženia spravidla 3 % z celkovej 
výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto 
článku.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V odseku sa uvádza dosť striktné všeobecné pravidlo týkajúce sa sankcií (vo výške 3 %). 
Uvedený odsek by sa mal vypustiť alebo by sa v ňom mali uviesť sankcie vo výške 1 %, 3 % 
a 5 %.

Pozmeňujúci návrh 115
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zriadiť systém 
včasného varovania uplatňujúci sa 
na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa 
vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom 
na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie 
nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak 
sa pri následnej kontrole konštatuje, že 
počas po sebe nasledujúcich troch 
kalendárnych rokov nedošlo k náprave 
nesúladu, zníženie podľa prvého 
pododseku sa uplatní spätne.

Členské štáty môžu zriadiť systém 
včasného varovania uplatňujúci sa 
na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa 
vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom 
na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie 
nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak 
sa pri následnej kontrole konštatuje, že 
počas po sebe nasledujúcich troch 
kalendárnych rokov nedošlo k náprave 
nesúladu, zníženie podľa prvého 
pododseku sa uplatní na rok, v ktorom sa 
zistilo, že k náprave nesúladu nedošlo.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o systém včasného varovania, správne sankcie by sa nemali uplatňovať spätne, 
pretože takéto sankcie predstavujú komplikácie pre poľnohospodárov, ako aj pre správu. 
Z tohto dôvodu by malo byt postačujúce uplatniť sankciu iba na rok, v ktorom sa zistilo, že 
k náprave nesúladu nedošlo.

Pozmeňujúci návrh 116
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky medzi jednotlivými členskými 

vypúšťa sa
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štátmi a pritom zaistiť účinnosť 
a odradzujúci účinok systému sankcií, 
musí byť Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 100 
tohto nariadenia na doplnenie tohto 
nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa 
uplatňovania a výpočtu sankcií.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali byť od momentu prijatia horizontálneho nariadenia informované 
o všetkých pravidlách týkajúcich sa správnych sankcií. Ďalšia regulácia prostredníctvom 
delegovaných aktov nepodporuje subsidiaritu a komplikuje proces prípravy plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh 117
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty pravidelne informujú
Komisiu o uplatňovaní integrovaného
systému podľa hlavy IV kapitoly II.
Komisia organizuje k tejto téme výmenu 
názorov s členskými štátmi.

2. Členské štáty organizujú výmeny 
názorov o integrovanom systéme podľa 
hlavy IV kapitoly II s členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Z uvedeného článku nie je jednoznačné, aké informácie a v akom období Komisia očakáva
v súvislosti s uplatňovaním systému IACS. Z tohto dôvodu by sa mala táto informácia
upresniť.

Pozmeňujúci návrh 118
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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vii) informácií o opatreniach prijatých 
podľa článku 57;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Z uvedeného článku nie je jednoznačné, aké informácie očakáva Komisia v súvislosti 
s uplatňovaním ochrany finančných záujmov Únie, a preto by sa mala táto informácia 
upresniť.

Pozmeňujúci návrh 119
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) notifikácií členských štátov 
Komisii o informáciách, dokumentoch, 
štatistických údajoch a správach, ako aj 
termínov a metód ich notifikovania.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pri plánovaní dátových systémov je veľmi dôležité vopred vedieť, aké informácie, dokumenty 
atď. sa majú oznamovať a aké sú termíny a metódy uvedených notifikácií.

Pozmeňujúci návrh 120
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
každoročne následne zverejňovali 
prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade 
s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 
…/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
každoročne následne zverejňovali 
prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade 
s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 
…/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku
vrátane informácií o existencii 
hospodárskych, rodinných alebo iných 
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väzieb s osobami pôsobiacimi
vo verejných funkciách na úrovni vlády 
členského štátu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 121
Bronis Ropė

Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
každoročne následne zverejňovali 
prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade 
s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 
…/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
následne a včas zverejňovali prijímatelia 
prostriedkov z fondov, a to každé tri 
mesiace v súlade s [článkom 44 ods. 3 až 5 
nariadenia (EÚ) …/…VN] a odsekmi 2, 3 
a 4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 44 ods. 3 až 5 
uvedeného nariadenia sa sprístupnia 
na osobitnom webovom sídle každého 
členského štátu. Dostupné zostanú počas 
dvoch rokov odo dňa ich pôvodného 
uverejnenia.

Informácie uvedené v článku 44 ods. 3 až 5 
uvedeného nariadenia sa sprístupnia 
na osobitnom webovom sídle každého 
členského štátu. Dostupné zostanú počas 
dvoch rokov odo dňa ich pôvodného 
uverejnenia. V prípade, že súčasťou týchto 
informácií sú aj informácie o existencii 
hospodárskych, rodinných alebo iných 
väzieb s osobami pôsobiacimi
vo verejných funkciách na úrovni vlády 
členského štátu, musia byť tieto 
informácie k dispozícii aspoň päť rokov 
odo dňa prvého uverejnenia.
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Or. cs

Pozmeňujúci návrh 123
Elsi Katainen, Petras Auštrevičius

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená podľa potreby 
prijať delegované akty v súlade 
s článkom 101 na doplnenie tohto 
nariadenia o výnimky z pravidiel 
stanovených v tomto nariadení, ako aj 
o doplnenia týchto pravidiel.

Komisia je splnomocnená podľa potreby 
prijať delegované akty v súlade 
s článkom 101 na doplnenie tohto 
nariadenia o výnimky z pravidiel 
stanovených v tomto nariadení, ako aj 
o doplnenia týchto pravidiel. Tieto akty sa 
vypracujú hneď, ako to bude potrebné.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že situáciu nie je možné predvídať vopred a s cieľom pomôcť 
prijímateľom, môže dôjsť k potrebe stanovenia veľkého množstva výnimiek a pod.. Tieto akty 
by sa mali vypracovať čo najskôr a hneď, ako to bude potrebné.
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