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Pozměňovací návrh 103
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V souladu s článkem 208 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) by se v 
SZP měly zohledňovat cíle rozvojové 
spolupráce, včetně cílů schválených v 
rámci Organizace spojených národů a 
dalších mezinárodních organizací. 
Opatření přijatá podle tohoto nařízení by 
neměla ohrozit kapacitu produkce 
potravin a dlouhodobé zabezpečování 
potravin v rozvojových zemích, zejména v 
nejméně rozvinutých zemích, a měla by 
přispět ke splnění závazků Unie v oblasti 
zmírňování změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Provádění tohoto nařízení by mělo 
být v souladu s cíli rozvojové spolupráce 
vytýčenými v rámci politiky EU pro 
zabezpečování potravin (COM(2010)127), 
přičemž je především nutné zajistit, aby 
zavádění opatření SZP neohrozilo 
kapacitu produkce potravin a dlouhodobé 
zabezpečování potravin v rozvojových 
zemích a schopnost obyvatel těchto zemí 
se uživit a aby byla dodržena zásada 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
podle článku 208 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie.  

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jedním z klíčových cílů a hlavních 
požadavků reformy SZP je snížení 
byrokratické zátěže. Zavedením 
realistických tolerančních prahů a co 
nejmenších omezení a vytvořením 
rovnováhy mezi důvěrou a kontrolou musí 
být budoucí administrativní zatížení 
členských států a příjemců nastaveno na 
přiměřenou úroveň. Při snižování 
byrokratické zátěže musí být řádně 
zohledněny administrativní a jiné náklady 
kontrol na všech úrovních a efektivní 
administrativní a kontrolní systémy musí 
být odměňovány. Prvořadým cílem musí 
být snížení administrativních nákladů a 
navrácení administrativního zatížení 
zemědělců a správních subjektů na 
přiměřenou úroveň.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by na 

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé 
nepodstatné prvky tohoto nařízení by na 
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Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o akreditaci platebních agentur a 
koordinačních subjektů, obsah 
zemědělského poradenského systému, 
opatření, jež mají být financována z 
rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence a 
ocenění operací v souvislosti s veřejnou 
intervencí, snížení a pozastavení náhrad 
členským státům, vyrovnání mezi výdaji a 
příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, 
sankce uplatňované proti příjemcům v 
případě nedodržení podmínek způsobilosti, 
pravidla týkající se jistot, fungování 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému, opatření vyňatá z 
kontroly operací, sankce uplatňované v 
rámci podmíněnosti, pravidla pro 
zachování trvalých travních porostů, 
pravidla týkající se rozhodné skutečnosti a 
směnného kurzu používaných členskými 
státy, jež nepoužívají euro, a obsah 
společného rámce pro hodnocení opatření 
přijatých v rámci SZP. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
náležité předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o akreditaci platebních agentur a 
koordinačních subjektů, obsah 
zemědělského poradenského systému, 
opatření, jež mají být financována z 
rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence a 
ocenění operací v souvislosti s veřejnou 
intervencí, snížení a pozastavení náhrad 
členským státům, vyrovnání mezi výdaji a 
příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, 
sankce uplatňované proti příjemcům v 
případě nedodržení podmínek způsobilosti, 
pravidla týkající se jistot, fungování 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému, opatření vyňatá z 
kontroly operací, sankce uplatňované v 
rámci podmíněnosti, pravidla pro 
zachování stálých pastvin, pravidla týkající 
se rozhodné skutečnosti a směnného kurzu 
používaných členskými státy, jež 
nepoužívají euro, a obsah společného 
rámce pro hodnocení opatření přijatých v 
rámci SZP. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pojmu „trvalý travní porost“ (dříve „stálá pastvina“) dostatečně nezohledňuje 
pastvu na neupravených pastvinách, na nichž mohou být krmivem dřevnaté rostliny, a nikoli 
nutně jen trávy. Pastva na zavedených pastvinách zabraňuje jejich opouštění a ztrátě 
biologické rozmanitosti díky šíření běžných druhů a zachovává systémy s vysokou přírodní 
hodnotou, čímž zajišťuje jeden z veřejných statků. Tato změna by měla být provedena v celém 
nařízení.
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Pozměňovací návrh 107
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje SZP, včetně výdajů na rozvoj 
venkova, prostřednictvím obou fondů buď 
přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s 
členskými státy. Měl by být upřesněn druh 
opatření, která je možno z těchto fondů 
financovat.

(6) Rozpočet Unie by měl financovat 
výdaje SZP, včetně výdajů na rozvoj 
venkova, prostřednictvím obou fondů buď 
přímo, nebo v rámci sdíleného řízení s 
členskými státy. Měl by být upřesněn druh 
opatření, která je možno z těchto fondů 
financovat. Podmínky vztahující se na tato 
opatření by neměly být měněny zpětně.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pokud některý z členských států 
akredituje více platebních agentur, je 
nezbytné, aby určil jediný koordinační 
subjekt pověřený zajištěním soudržnosti 
řízení fondů, navázáním styků mezi 
Komisí a jednotlivými akreditovanými 
platebními agenturami a neprodleným 
poskytováním informací o činnosti 
jednotlivých platebních agentur 
požadovaných Komisí. Koordinační 
subjekt by také měl zajistit přijetí 
nápravných opatření a informování Komise 
o následných opatřeních a měl by rovněž 
zajistit stejnoměrné používání společných
pravidel a norem.

(8) Pokud některý z členských států 
akredituje více platebních agentur, je 
nezbytné, aby určil koordinační subjekt 
pověřený zajištěním soudržnosti řízení 
fondů, navázáním styků mezi Komisí a 
jednotlivými akreditovanými platebními 
agenturami a neprodleným poskytováním 
informací o činnosti jednotlivých 
platebních agentur požadovaných Komisí. 
Koordinační subjekt by také měl zajistit 
přijetí nápravných opatření a informování 
Komise o následných opatřeních a měl by 
rovněž zajistit používání mezinárodně 
uznávaných pravidel a norem.

Or. en
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Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že platební agentura, která za tyto úkony 
zodpovídá, nezodpovídá nutně pouze za tyto úkony, a že koordinační subjekty vytvořené pro 
platební agentury by měly posuzovat způsobilost platebních agentur na základě mezinárodně 
schválených norem, neboť v současnosti nejsou k dispozici pravidla, podle nichž by subjekty 
vydávaly svá stanoviska.

Pozměňovací návrh 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pouze platební agentury akreditované 
členskými státy poskytují dostatečnou 
záruku, že jsou před poskytnutím podpory 
Unie příjemcům provedeny nezbytné 
kontroly. Proto by mělo být výslovně 
stanoveno, že z rozpočtu Unie mohou být 
hrazeny pouze výdaje uskutečněné 
akreditovanými platebními agenturami.

(9) Pouze platební agentury akreditované 
členskými státy poskytují dostatečnou 
záruku, že jsou před poskytnutím podpory 
Unie příjemcům provedeny nezbytné 
kontroly. Proto by mělo být výslovně 
stanoveno, že z rozpočtu Unie mohou být 
hrazeny pouze výdaje uskutečněné 
akreditovanými platebními agenturami a že 
tyto kontroly jsou prováděny na základě 
jednoho integrovaného vzorku.

Or. en

Odůvodnění

Metodika kontrol by se měla zakládat na jednom integrovaném vzorku, což sníží zátěž 
odpovědných subjektů.

Pozměňovací návrh 110
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pouze platební agentury akreditované 
členskými státy poskytují dostatečnou 
záruku, že jsou před poskytnutím podpory 

(9) Pouze platební agentury akreditované 
členskými státy poskytují dostatečnou 
záruku, že jsou před poskytnutím podpory 
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Unie příjemcům provedeny nezbytné 
kontroly. Proto by mělo být výslovně 
stanoveno, že z rozpočtu Unie mohou být
hrazeny pouze výdaje uskutečněné 
akreditovanými platebními agenturami.

Unie příjemcům provedeny nezbytné 
kontroly. Proto by mělo být výslovně 
stanoveno, že pouze akreditované platební 
agentury mohou být odpovědné za výdaje 
hrazené z rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zvýšené nároky na certifikační 
subjekty a platební agentury nesmí vést k 
dalšímu nárůstu administrativní zátěže v 
členských státech a především nesmí být 
tyto nároky přísnější než mezinárodní 
auditorské standardy. Pokud jde o rozsah 
a náplň certifikace, musí být zachována 
rovnováha mezi náklady a přínosy a 
dodatečné požadavky týkající se 
předkládání údajů musí mít 
nezpochybnitelný užitek.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem pomoci příjemcům získat 
větší povědomí o vztahu mezi 
zemědělskými postupy a řízením 
zemědělských podniků na jedné straně a 
normami v oblasti životního prostředí, 
změny klimatu, dobrého zemědělského 

(10) S cílem pomoci příjemcům získat 
větší povědomí o vztahu mezi 
zemědělskými postupy, řízením 
zemědělských podniků a řízením rizik
zemědělských podniků na jedné straně a 
normami v oblasti životního prostředí, 
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stavu půdy, bezpečnosti potravin, 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat na 
straně druhé je nezbytné, aby členské státy 
zřídily komplexní zemědělský poradenský 
systém poskytující poradenství příjemcům. 
Zemědělským poradenským systémem by 
neměla nijak být dotčena povinnost a 
odpovědnost příjemců dodržovat uvedené 
normy. Členské státy by rovněž měly 
zajistit jasné oddělení poradenství od 
kontrol.

změny klimatu, dobrého zemědělského 
stavu půdy, bezpečnosti potravin, 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat na 
straně druhé je nezbytné, aby členské státy 
zřídily komplexní zemědělský poradenský 
systém poskytující poradenství příjemcům. 
Zemědělským poradenským systémem by 
neměla nijak být dotčena povinnost a 
odpovědnost příjemců dodržovat uvedené 
normy. Členské státy by rovněž měly 
zajistit jasné oddělení poradenství od 
kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 
některé prvky související s přizpůsobením 
se změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj 
hospodářské činnosti malých 

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14, a dále na 
opatření, která jsou k dispozici v rámci 
druhého pilíře (nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx), jež zlepšují udržitelnost 
systémů produkce potravin, jako jsou 
ekologické zemědělství, zemědělské 
činnosti s vysokou přírodní hodnotou a 
agroenvironmentální-klimatická opatření. 
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zemědělských podniků. Tento systém by se měl rovněž vztahovat 
na některé prvky související s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, půdou, biologickou 
rozmanitostí, ochranou vod a efektivním 
koloběhem živin, chorobami zvířat a 
rostlin, včetně nechemických metod 
ochrany proti škůdcům, a inovacemi, 
jakož i na udržitelný rozvoj hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 
některé prvky související s přizpůsobením 
se změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj 
hospodářské činnosti malých 
zemědělských podniků.

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Mimoto by 
se měl tento systém vztahovat na některé 
prvky související s přizpůsobením se 
změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi. Tento systém by se měl rovněž 
vztahovat na udržitelný rozvoj hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků a 
na dostupné způsoby účinného řízení 
hospodářských a environmentálních rizik.
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 
některé prvky související s přizpůsobením 
se změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj 
hospodářské činnosti malých 
zemědělských podniků.

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zemědělský poradenský systém by se (11) Zemědělský poradenský systém by se 
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měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 
některé prvky související s přizpůsobením
se změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj 
hospodářské činnosti malých
zemědělských podniků.

měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti. Tento systém by se také měl 
vztahovat na požadavky, které je třeba 
dodržovat v souvislosti se zemědělskými 
postupy, jež jsou příznivé pro klima a 
životní prostředí, pokud jde o přímé platby, 
jakož i udržování zemědělských ploch 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky14. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 
některé prvky související s přizpůsobením 
se změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj 
hospodářské činnosti zemědělských 
podniků, pokud je to nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Využívání agrometeorologického 
systému a získávání a vylepšování 
družicových snímků by Komisi mělo 
poskytnout prostředek k řízení 
zemědělských trhů a usnadnit sledování 
zemědělských výdajů.

(14) Využívání agrometeorologického 
systému a získávání a vylepšování 
družicových snímků by Komisi mělo 
poskytnout prostředek k řízení 
zemědělských trhů a usnadnit sledování 
zemědělských výdajů a zdrojů, na nichž je 
zemědělství závislé, včetně zemědělsko-
lesnických systémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy, by měl být zachován finanční 
mechanismus podle nařízení Rady (ES) č. 
73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se 
stanoví společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce 
a kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 
č. 378/200316 a zrušuje nařízení (ES) 
č. 1782/2003, kterým je upravena výše 
přímé podpory. V téže souvislosti je 
nezbytné oprávnit Komisi ke stanovení 
těchto úprav, pokud je Rada nestanoví před 
30. červnem kalendářního roku, pro který 
platí.

(17) S cílem zajistit, aby částky určené k 
financování SZP byly v souladu s ročními 
stropy, by měl být zachován finanční 
mechanismus podle nařízení Rady (ES) č. 
73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se 
stanoví společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce 
a kterým se mění nařízení (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 
č. 378/200316 a zrušuje nařízení (ES) 
č. 1782/2003, kterým je upravena výše 
přímé podpory, pokud z odhadů vyplývá, 
že je v daném rozpočtovém roce překročen 
dílčí strop okruhu 2 s bezpečnostním 
rozpětím 300 000 000 EUR. V téže 
souvislosti je nezbytné oprávnit Komisi ke 
stanovení těchto úprav, pokud je Rada 
nestanoví před 30. červnem kalendářního 
roku, pro který platí.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rozpočtová kázeň vyžaduje rovněž 
průběžné posuzování rozpočtové situace ve 
střednědobém výhledu. Proto by Komise 
při předkládání návrhu rozpočtu na daný 
rok měla předložit své prognózy a analýzy 
Evropskému parlamentu a Radě a případně 

(19) Rozpočtová kázeň vyžaduje rovněž 
průběžné posuzování rozpočtové situace ve 
střednědobém výhledu. Proto by Komise 
při předkládání návrhu rozpočtu na daný 
rok měla předložit své prognózy a analýzy 
Evropskému parlamentu a Radě a případně 
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normotvůrci navrhnout vhodná opatření. 
Dále by Komise měla v plném rozsahu a 
neustále využívat svých řídících pravomocí 
s cílem zajistit dodržování ročního stropu a 
měla by případně Evropskému parlamentu 
a Radě nebo Radě navrhnout vhodná 
opatření pro vyrovnání rozpočtové situace. 
Neumožní-li na konci některého z 
rozpočtových roků žádosti o následnou 
úhradu předkládané členskými státy 
dodržet roční strop, měla by mít Komise 
možnost přijmout opatření zajišťující 
prozatímní rozdělení dostupných 
rozpočtových prostředků mezi členské 
státy úměrně k jejich dosud neuhrazeným 
žádostem o následnou úhradu a rovněž 
dodržení stropu stanoveného pro daný rok. 
Platby pro daný rok by měly být 
zaúčtovány v následujícím rozpočtovém 
roce a s konečnou platností by měla být 
stanovena celková výše financování Unií 
pro jednotlivé členské státy, jakož i 
vyrovnání mezi členskými státy, aby byla 
dodržena stanovená částka.

normotvůrci navrhnout vhodná opatření. 
Dále by Komise měla v plném rozsahu a 
neustále využívat svých řídících pravomocí 
s cílem zajistit dodržování ročního stropu a 
měla by případně Evropskému parlamentu 
a Radě nebo Radě navrhnout vhodná 
opatření pro vyrovnání rozpočtové situace. 
Neumožní-li na konci některého z 
rozpočtových roků žádosti o následnou 
úhradu předkládané členskými státy 
dodržet roční strop, měla by mít Komise 
možnost přijmout opatření zajišťující 
prozatímní rozdělení dostupných 
rozpočtových prostředků, při zohlednění 
rozpětí ve výši 300 000 000 EUR pod tímto 
stropem, mezi členské státy úměrně k 
jejich dosud neuhrazeným žádostem o 
následnou úhradu a rovněž dodržení stropu 
stanoveného pro daný rok. Platby pro daný 
rok by měly být zaúčtovány v následujícím 
rozpočtovém roce a s konečnou platností 
by měla být stanovena celková výše 
financování Unií pro jednotlivé členské 
státy, jakož i vyrovnání mezi členskými 
státy, aby byla dodržena stanovená částka.

Or. en

Odůvodnění

Stávající rozpětí ve výši 300 milionů EUR pod dílčím stropem EZZF by jako bezpečnostní 
mechanismus nemělo být použito.

Pozměňovací návrh 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla v průběhu plnění 
rozpočtu zavést měsíční systém včasného 
varování a sledování zemědělských výdajů, 
aby mohla v případě rizika překročení 
ročního stropu co nejdříve přijmout vhodná 

(20) Komise by měla v průběhu plnění 
rozpočtu zavést měsíční systém včasného 
varování a sledování zemědělských výdajů, 
aby mohla v případě rizika překročení 
ročního stropu co nejdříve přijmout vhodná 
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opatření v rámci řídících pravomocí, které 
jí jsou svěřeny, a aby mohla, pokud by se 
ukázalo, že tato opatření jsou nedostatečná, 
navrhnout jiná opatření. Pravidelná zpráva 
Komise Evropskému parlamentu a Radě by 
měla srovnávat vývoj výdajů 
uskutečněných ke dni předložení zprávy s 
profily výdajů a poskytnout hodnocení 
předpokládaného plnění ve zbytku 
rozpočtového roku.

opatření v rámci řídících pravomocí, které 
jí jsou svěřeny, a aby mohla, pokud by se 
ukázalo, že tato opatření jsou nedostatečná, 
navrhnout jiná opatření, a to při 
zohlednění rozpětí uvedeného v bodu 
odůvodnění 19. Pravidelná zpráva Komise 
Evropskému parlamentu a Radě by měla 
srovnávat vývoj výdajů uskutečněných ke 
dni předložení zprávy s profily výdajů a 
poskytnout hodnocení předpokládaného 
plnění ve zbytku rozpočtového roku.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 19 by měl být do tohoto bodu odůvodnění znovu zařazen 
odkaz na rozpětí 300 milionů EUR pod dílčím stropem EZZF.

Pozměňovací návrh 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů. Je tedy 
nezbytné zavést vhodným způsobem 
omezený systém předběžného financování 
s cílem zajistit pravidelný tok prostředků 
umožňující provádět v příslušném období 
platby příjemcům.

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů. Členské státy 
mohou Komisi do dvou měsíců od vydání 
tohoto rozhodnutí informovat, že o částku 
předběžného financování nemají zájem. Je 
tedy nezbytné zavést vhodným způsobem 
omezený systém předběžného financování 
s cílem zajistit pravidelný tok prostředků 
umožňující provádět v příslušném období 
platby příjemcům. 

Or. en
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Odůvodnění

Aby nebyl vytvářen tlak na rozpočty členských států, měly by mít členské státy, které nemají 
zájem o částku předběžného financování na zahájení svých programů, možnost odmítnout.

Pozměňovací návrh 122
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů. Je tedy 
nezbytné zavést vhodným způsobem 
omezený systém předběžného financování 
s cílem zajistit pravidelný tok prostředků 
umožňující provádět v příslušném období 
platby příjemcům.

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů, pokud o to 
mají zájem. Je tedy nezbytné zavést 
vhodným způsobem omezený systém 
předběžného financování s cílem zajistit 
pravidelný tok prostředků umožňující 
provádět v příslušném období platby 
příjemcům.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Podpora Unie by měla být příjemcům 
vyplácena včas, aby ji mohli účinně využít. 
Nedodržování platebních lhůt stanovených 
v právních předpisech Unie členskými 
státy by mohlo příjemcům způsobit vážné 
problémy a ohrozit roční rámec rozpočtu 
Unie. Proto by měly být z financování Unií 
vyloučeny výdaje, při jejichž uskutečnění 

(25) Podpora Unie by měla být příjemcům 
vyplácena včas, aby ji mohli účinně využít. 
Nedodržování platebních lhůt stanovených 
v právních předpisech Unie členskými 
státy by mohlo příjemcům způsobit vážné 
problémy a ohrozit roční rámec rozpočtu 
Unie. Proto by měly být z financování Unií 
vyloučeny výdaje, při jejichž uskutečnění 
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nebyly dodrženy platební lhůty. Aby byla 
dodržena zásada proporcionality, měla by 
mít Komise možnost stanovit výjimky z 
tohoto obecného pravidla. Tato zásada 
stanovená v nařízení (ES) č. 1290/2005 by 
měla být zachována a měla by se vztahovat 
na EZZF i na EZFRV. Platí-li členské 
státy pozdě, měly by jako odškodnění 
příjemců k základní částce připočítat 
úroky na vlastní náklady. Takové 
ustanovení by mohlo být pro členské státy 
pobídkou k lepšímu dodržování platebních 
lhůt a mohlo by příjemcům poskytnout 
větší jistotu, že platby budou provedeny 
včas, nebo alespoň že budou v případě 
opožděných plateb odškodněni.

nebyly dodrženy platební lhůty. Aby byla 
dodržena zásada proporcionality, měla by 
mít Komise možnost stanovit výjimky z 
tohoto obecného pravidla. Tato zásada 
stanovená v nařízení (ES) č. 1290/2005 by 
měla být zachována a měla by se vztahovat 
na EZZF i na EZFRV.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Podpora Unie by měla být příjemcům 
vyplácena včas, aby ji mohli účinně využít. 
Nedodržování platebních lhůt stanovených 
v právních předpisech Unie členskými 
státy by mohlo příjemcům způsobit vážné 
problémy a ohrozit roční rámec rozpočtu 
Unie. Proto by měly být z financování Unií 
vyloučeny výdaje, při jejichž uskutečnění 
nebyly dodrženy platební lhůty. Aby byla 
dodržena zásada proporcionality, měla by 
mít Komise možnost stanovit výjimky z 
tohoto obecného pravidla. Tato zásada 
stanovená v nařízení (ES) č. 1290/2005 by 
měla být zachována a měla by se vztahovat 
na EZZF i na EZFRV. Platí-li členské státy 
pozdě, měly by jako odškodnění příjemců 
k základní částce připočítat úroky na 
vlastní náklady. Takové ustanovení by 
mohlo být pro členské státy pobídkou k 

(25) Podpora Unie by měla být příjemcům 
vyplácena včas, aby ji mohli účinně využít. 
Nedodržování platebních lhůt stanovených 
v právních předpisech Unie členskými 
státy by mohlo příjemcům způsobit vážné 
problémy a ohrozit roční rámec rozpočtu 
Unie. Proto by měly být z financování Unií 
vyloučeny výdaje, při jejichž uskutečnění 
nebyly dodrženy platební lhůty. Aby byla 
dodržena zásada proporcionality, měla by 
mít Komise možnost stanovit výjimky z 
tohoto obecného pravidla. Tato zásada 
stanovená v nařízení (ES) č. 1290/2005 by 
měla být zachována a měla by se vztahovat 
na EZZF i na EZFRV. Platí-li členské státy 
pozdě, měly by jako odškodnění příjemců 
k základní částce připočítat úroky na 
vlastní náklady. Takové ustanovení by 
mohlo být pro členské státy pobídkou k 
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lepšímu dodržování platebních lhůt a 
mohlo by příjemcům poskytnout větší 
jistotu, že platby budou provedeny včas, 
nebo alespoň že budou v případě 
opožděných plateb odškodněni.

lepšímu dodržování platebních lhůt a 
mohlo by příjemcům poskytnout větší 
jistotu, že platby budou provedeny včas, 
nebo alespoň že budou v případě 
opožděných plateb odškodněni. Provádění 
kvalifikovaných projektů v rámci EZFRV 
a efektivitu financování by podpořilo 
zajištění co největší konzistentnosti při 
výkladu pravidel, podle nichž se posuzuje 
způsobilost k výplatě finančních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Podle právních předpisů v odvětví 
zemědělství mají členské státy v 
konkrétních lhůtách zasílat informace o 
počtu prováděných kontrol a jejich 
výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se 
používají k určování míry chybovosti na 
úrovni členských států a obecněji pro účely 
kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro 
Komisi důležitým zdrojem ujištění o 
správném řízení fondů a jsou zásadním 
prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti. 
Vzhledem k zásadní povaze těchto 
statistických informací a s cílem zajistit, 
aby členské státy dodržely povinnost 
zasílat je včas, je nezbytné stanovit 
odrazující prostředek proti pozdnímu 
poskytování požadovaných údajů, a to 
způsobem přiměřeným rozsahu 
neposkytnutí údajů. Proto by mělo být 
stanoveno, že Komise může pozastavit část 
měsíčních nebo průběžných plateb, pro 
které nebyly včas zaslány příslušné 
statistické informace.

(27) Podle právních předpisů v odvětví 
zemědělství mají členské státy v 
konkrétních lhůtách zasílat informace o 
počtu prováděných kontrol a jejich 
výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se 
používají k určování míry chybovosti na 
úrovni členských států a obecněji pro účely 
kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro 
Komisi důležitým zdrojem ujištění o 
správném řízení fondů a jsou zásadním 
prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti. 
Vzhledem k zásadní povaze těchto 
statistických informací a s cílem zajistit, 
aby členské státy dodržely povinnost 
zasílat je včas, je nezbytné stanovit 
přiměřený odrazující prostředek proti 
pozdnímu poskytování požadovaných 
údajů, a to způsobem přiměřeným rozsahu 
neposkytnutí údajů. Proto by mělo být 
stanoveno, že Komise může pozastavit část 
měsíčních nebo průběžných plateb, pro 
které nebyly včas zaslány příslušné 
statistické informace, a to pouze tehdy, 
ohrožuje-li toto prodlení udělování 
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absolutoria za plnění ročního rozpočtu, v
souladu se zásadou proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Podle právních předpisů v odvětví 
zemědělství mají členské státy v 
konkrétních lhůtách zasílat informace o 
počtu prováděných kontrol a jejich 
výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se 
používají k určování míry chybovosti na 
úrovni členských států a obecněji pro účely 
kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro 
Komisi důležitým zdrojem ujištění o 
správném řízení fondů a jsou zásadním 
prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti.
Vzhledem k zásadní povaze těchto 
statistických informací a s cílem zajistit, 
aby členské státy dodržely povinnost 
zasílat je včas, je nezbytné stanovit 
odrazující prostředek proti pozdnímu 
poskytování požadovaných údajů, a to 
způsobem přiměřeným rozsahu 
neposkytnutí údajů. Proto by mělo být 
stanoveno, že Komise může pozastavit část 
měsíčních nebo průběžných plateb, pro 
které nebyly včas zaslány příslušné 
statistické informace.

(27) Podle právních předpisů v odvětví 
zemědělství mají členské státy v 
konkrétních lhůtách zasílat informace o 
počtu prováděných kontrol a jejich 
výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se 
používají k určování míry chybovosti na 
úrovni členských států a obecněji pro účely 
kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro 
Komisi důležitým zdrojem ujištění o 
správném řízení fondů a jsou zásadním 
prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Financování opatření a akcí v rámci 
SZP bude částečně probíhat v rámci 
sdíleného řízení. Aby bylo zajištěno řádné 
řízení finančních prostředků Unie, měla by 
Komise provádět kontrolu řízení fondů 
orgány členských států, které jsou 
pověřeny prováděním plateb. Je třeba 
vymezit povahu kontrol, které má provádět 
Komise, upřesnit podmínky umožňující 
Komisi nést odpovědnost za plnění 
rozpočtu a objasnit povinnost 
spolupracovat, kterou mají členské státy.

(30) Financování opatření a akcí v rámci 
SZP bude částečně probíhat v rámci 
sdíleného řízení. Aby bylo zajištěno řádné 
řízení finančních prostředků Unie, měla by 
Komise provádět potřebnou kontrolu 
řízení fondů orgány členských států, které 
jsou pověřeny prováděním plateb. Je třeba 
vymezit obecná pravidla a zásady 
provádění kontrol ze strany Komise a 
povahu kontrol, které má Komise provádět, 
upřesnit podmínky umožňující Komisi nést 
odpovědnost za plnění rozpočtu a objasnit 
povinnost spolupracovat, kterou mají 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby mohla Komise plnit svou 
povinnost ověřovat existenci a řádné 
fungování systémů pro řízení a kontrolu 
výdajů Unie v členských státech a aniž jsou 
dotčeny kontroly prováděné členskými 
státy, měly by být zavedeny kontroly 
osobami pověřenými Komisí, které by 
měly mít možnost požádat členské státy o 
pomoc při výkonu své práce.

(31) Aby mohla Komise plnit svou 
povinnost ověřovat existenci a řádné 
fungování systémů pro řízení a kontrolu 
výdajů Unie v členských státech a aniž jsou 
dotčeny kontroly prováděné členskými 
státy, měly by být zavedeny kontroly 
osobami pověřenými Komisí, které by 
měly mít možnost požádat členské státy o 
pomoc při výkonu své práce, přičemž 
pokud jde o počet kontrol, které má 
Komise provést, měla by být zohledněna 
zásada proporcionality, míra důvěry ve 
spolehlivost vnitrostátních kontrol a 
systémů řízení a celkové výsledky 
vnitrostátních kontrol.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Komise, jež má v souladu s článkem 
17 Smlouvy o Evropské unii dbát na řádné 
uplatňování práva Unie, by měla 
rozhodovat, zda jsou výdaje vzniklé 
členským státům v souladu s právními 
předpisy Unie. Členské státy by měly mít 
právo odůvodnit svá rozhodnutí o platbách 
a v případě neshody mezi nimi a Komisí 
využít dohodovací řízení. Aby byly 
členským státům poskytnuty právní a 
finanční záruky, pokud jde o výdaje 
uskutečněné v minulosti, měla by být 
stanovena maximální lhůta, ve které může 
Komise rozhodnout, které finanční 
důsledky plynou z nedodržení předpisů. 
Postup pro schvalování souladu by s 
ohledem na EZFRV měl být v souladu s 
ustanoveními o finančních opravách 
prováděných Komisí, jak je stanoveno v 
části 2 nařízení (EU) č. zastřešující 
nařízení/xxx.

(34) Komise, jež má v souladu s článkem 
17 Smlouvy o Evropské unii dbát na řádné 
uplatňování práva Unie, by měla 
rozhodovat, zda jsou výdaje vzniklé 
členským státům v souladu s právními 
předpisy Unie, a to na základě posouzení 
aktuálního rizika pro zemědělské fondy, 
je-li to třeba. Členské státy by měly mít 
právo odůvodnit svá rozhodnutí o platbách 
a v případě neshody mezi nimi a Komisí 
využít dohodovací řízení. Aby byly 
členským státům poskytnuty právní a 
finanční záruky, pokud jde o výdaje 
uskutečněné v minulosti, měla by být 
stanovena maximální lhůta, ve které může 
Komise rozhodnout, které finanční 
důsledky plynou z nedodržení předpisů. 
Postup pro schvalování souladu by s 
ohledem na EZFRV měl být v souladu s 
ustanoveními o finančních opravách 
prováděných Komisí, jak je stanoveno v 
části 2 nařízení (EU) č. zastřešující 
nařízení/xxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Řízení o zpětném získání částek 
zahájená členskými státy mohou mít za 

(36) Řízení o zpětném získání částek 
zahájená členskými státy mohou mít za 
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následek zpoždění zpětného získání částek 
o několik let, a to bez jakékoli jistoty jejich 
úspěšného dokončení. Náklady na tato 
řízení mohou být také neúměrné vzhledem 
k částkám, které již byly nebo ještě mohou 
být inkasovány. Členským státům by proto 
mělo být v určitých případech umožněno 
řízení o zpětném získání částek zastavit.

následek zpoždění zpětného získání částek 
o několik let, a to bez jakékoli jistoty jejich 
úspěšného dokončení. Náklady na tato 
řízení mohou být také neúměrné vzhledem 
k částkám, které již byly nebo ještě mohou 
být inkasovány. To by se mělo týkat také 
zpětného získávání neoprávněně 
vyplacených částek a úroků, jež jsou nižší 
než velmi nízko stanovený strop. I zde je 
nutné zajistit realistickou efektivitu 
nákladů. Členským státům by proto mělo 
být v určitých případech umožněno řízení o 
zpětném získání částek zastavit.

Or. de

Odůvodnění

Zpětné získávání velmi malých částek s sebou nese významné administrativní náklady. Částky, 
které jsou nižší než velmi nízko stanovený strop, by proto neměly být zpětně získávány, aby 
byla zajištěna efektivita nákladů.

Pozměňovací návrh 131
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy 
rozpočtu Unie, měly by členské státy 
přijmout opatření s cílem ověřit, že operace 
financované z EZZF a EZFRV opravdu 
probíhají a že jsou řádně prováděny. 
Členské státy by rovněž měly zamezovat, 
zjišťovat a účinně odstraňovat veškeré 
nesrovnalosti nebo nedodržení povinností 
způsobené příjemci. Za tímto účelem by se 
mělo použít nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství22.

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy 
rozpočtu Unie, měly by členské státy 
přijmout opatření s cílem ověřit, že operace 
financované z EZZF a EZFRV opravdu 
probíhají a že jsou řádně prováděny. 
Členské státy by rovněž měly zamezovat, 
zjišťovat a účinně odstraňovat veškeré 
nesrovnalosti nebo nedodržení povinností 
způsobené příjemci. Za tímto účelem by se 
mělo použít nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 
o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství22. Aby byla zajištěna 
soudržnost priorit a cílů politik EU, měly 
by okolnosti, které jsou považovány za 
rizikové vzhledem k finančním zájmům 
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rozpočtu Unie, zahrnovat také rizika pro 
životní prostředí a veřejné zdraví, neboť 
náklady s nimi spojené jsou 
externalizovány do jiných oblastí 
veřejných, i unijních, výdajů. 
Minimalizace dodatečných nákladů v 
jiných oblastech by měla zajistit efektivitu 
veřejných výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 
správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory.

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 
správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory. Aby zemědělci dostali jasný a 
srozumitelný signál, je důležité, aby byla 
pravidla způsobilosti, která jsou sdělována 
zemědělcům nebo uplatňována kontrolory 
při určování způsobilých oblastí, 
interpretována způsobem, který zajistí, že 
nebudou v důsledku kontrol způsobilosti 
penalizovány zemědělské systémy s 
vysokou přírodní hodnotou a že se nebude 
snižovat kvalita životního prostředí či 
biologická rozmanitost v zemědělských 
systémech.  
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 
správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory.

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení přiměřených 
správních sankcí jsou obsažena v různých 
nařízeních pro odvětví zemědělství. Tato 
pravidla by měla být spojena do stejného 
právního rámce na horizontální úrovni. 
Měla by se týkat povinností členských 
států, pokud jde o správní kontroly a 
kontroly na místě, včetně obecných zásad 
a uplatňovaných kritérií, pravidla pro 
zpětné získání, snížení a vyloučení z 
podpory. Rovněž by měla být stanovena 
pravidla pro kontrolu povinností, které 
nezbytně nezávisejí na platbě podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 
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správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory.

správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro omezení kontrol v 
případech přípustné chybovosti a pro 
kontrolu povinností, které nezbytně 
nezávisejí na platbě podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Toto nařízení by mělo silně 
motivovat členské státy, aby snížily počet 
kontrol na místě, pokud se chybovost 
pohybuje na přijatelné úrovni. To platí 
zejména pro ustanovení o integrovaném 
administrativním a kontrolním systému.

Or. pl

Pozměňovací návrh 136
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Spravedlivý systém penalizace 
zemědělců za nesrovnalosti by měl 
vylučovat dvojí postih a souběžné 
uplatňování administrativních sankcí 
podle tohoto nařízení a trestních postihů 
podle trestního práva, nejedná-li se o 
záměrný a úmyslný podvod.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 137
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38b) Administrativní sankce, včetně 
povinnosti vrátit platby, které zemědělec 
obdržel, by se neměly zakládat na 
okolnostech, jež zemědělec objektivně 
nemůže ovlivnit, zejména ne na 
nepředvídatelných událostech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému, a zejména 
ustanovení týkající se počítačové databáze, 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, žádostí o podporu nebo 
požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků.

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému, a zejména 
ustanovení týkající se počítačové databáze, 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, žádostí o podporu nebo 
požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků.
Členské státy mohou při vytváření těchto 
systémů vhodně využít technické 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému, a zejména 
ustanovení týkající se počítačové databáze, 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, žádostí o podporu nebo 
požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků.

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému na náležité 
úrovni, a zejména ustanovení týkající se 
počítačové databáze, systému identifikace 
zemědělských pozemků, žádostí o podporu 
nebo požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků, 
přičemž je třeba dbát na to, aby 
nevznikala zbytečná administrativní zátěž 
pro zemědělce a správu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému, a zejména 
ustanovení týkající se počítačové databáze, 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, žádostí o podporu nebo 
požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků.

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému na náležité 
úrovni, a zejména ustanovení týkající se 
počítačové databáze, systému identifikace 
zemědělských pozemků, žádostí o podporu 
nebo požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků, 
přičemž je třeba dbát na to, aby 
nevznikala zbytečná administrativní zátěž 
pro zemědělce a správní orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Členské státy by měly mít možnost 
rozhodnout, že budou žádosti o podporu či 
platbu platné na víceleté období, zejména 
ve vztahu k zemědělcům, kteří uplatňují 
trvalé nebo tradiční metody zemědělské 
produkce. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 142
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Příslušné vnitrostátní orgány by měly 
příjemcům poskytovat platby v rámci 
režimů podpor Unie, na které se vztahuje 
integrovaný systém, v plné výši, s 
výhradou snížení stanovených v tomto 
nařízení, a ve stanovených lhůtách. 
V zájmu zvýšení pružnosti řízení přímých 
plateb by členské státy měly mít možnost 
vyplácet přímé platby, na které se vztahuje 
integrovaný systém, až ve dvou splátkách 
za rok.

(42) Platby v rámci režimů podpor Unie, 
na které se vztahuje integrovaný systém, by 
měly být příjemcům poskytovány v plné 
výši, s výhradou snížení stanovených v 
tomto nařízení, a ve stanovených lhůtách. 
V zájmu zvýšení pružnosti řízení přímých 
plateb by členské státy měly mít možnost 
vyplácet přímé platby, na které se vztahuje 
integrovaný systém, až ve dvou splátkách 
za rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze 
dne 29. září 2003, kterým se stanoví 

(50) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze 
dne 29. září 2003, kterým se stanoví 
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společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 
1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 
1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) 
č. 2529/200125, které bylo nahrazeno 
nařízením (ES) č. 73/2009, zavedlo zásadu, 
že platba příjemcům některých podpor v 
rámci SZP v plné výši by měla být spojena 
s dodržováním pravidel týkajících se 
hospodaření s půdou, zemědělské produkce 
a zemědělské činnosti. Tato zásada byla 
následně zohledněna v nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)26 a v nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 
2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů)27. V rámci tzv. systému 
„podmíněnosti“ mají členské státy uložit 
sankce ve formě částečného nebo úplného 
snížení nebo vyloučení z podpory obdržené 
v rámci SZP.

společná pravidla pro režimy přímých 
podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se 
mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 
1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 
1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) 
č. 2529/200125, které bylo nahrazeno 
nařízením (ES) č. 73/2009, zavedlo zásadu,
že platba příjemcům některých podpor v 
rámci SZP v plné výši by měla být spojena 
s dodržováním pravidel týkajících se 
hospodaření s půdou, zemědělské produkce 
a zemědělské činnosti. Tato zásada byla 
následně zohledněna v nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 
o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)26 a v nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 
2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů)27. V rámci tzv. systému 
„podmíněnosti“ mají členské státy uložit 
administrativní sankce ve formě 
částečného nebo úplného snížení nebo 
vyloučení z podpory obdržené v rámci SZP 
v souladu se zásadou proporcionality a při 
zohlednění obecných kritérií pro 
odstupňování těchto sankcí, jak je 
definováno v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Systém podmíněnosti začleňuje do 
SZP základní normy pro životní prostředí, 
změnu klimatu, dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy, veřejné zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin a dobré životní 
podmínky zvířat. Cílem této spojnice je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
zvyšováním informovanosti příjemců o 
potřebě dodržovat tyto základní normy. 
Jejím cílem je rovněž přispět k tomu, aby 
SZP byla lépe slučitelná s očekáváním 
společnosti tím, že tato politika bude 
soudržnější s politikami životního 
prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat, 
zdraví rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat.

(51) Systém podmíněnosti začleňuje do 
SZP základní normy pro životní prostředí, 
změnu klimatu, dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy, veřejné zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin a dobré životní 
podmínky zvířat. Cílem této spojnice je 
přispět k rozvoji udržitelného zemědělství 
zvyšováním informovanosti příjemců o 
potřebě dodržovat tyto základní normy. 
Jejím cílem je rovněž přispět k tomu, aby 
SZP byla lépe slučitelná s očekáváním 
společnosti tím, že tato politika bude 
soudržnější s politikami životního 
prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat, 
zdraví rostlin a dobrých životních 
podmínek zvířat. SZP by neměla škodit: 
smysluplná podmíněnost spolu s povinnou 
ekologizací by měla být základem 
udržitelnosti, smlouvou se společností, 
která občany ujistí, že veřejné prostředky 
budou vynakládány na veřejné statky a 
nebudou vytvářet dodatečné náklady – na 
odstraňování znečištění životního 
prostředí, řešení krizí v oblasti veřejného 
zdraví, náklady způsobené snížením 
fertility a produktivity atd. Základní 
normy udržitelnosti by se proto měly 
opírat o opatření v oblasti podmíněnosti a 
ekologická opatření, aby byla zajištěna 
rozpočtová efektivita a aby byly 
minimalizovány náklady externalizované 
do jiných oblastí veřejných výdajů.  

Or. en

Odůvodnění

Zaprvé je třeba říci, že povinné požadavky na hospodaření již nyní tvoří součást právního 
minima pro kvalitu životního prostředí ve všech příslušných právních předpisech v rámci 
acquis, proto by měla být smysluplná podmíněnost a povinná ekologizace „základem 
udržitelnosti". Zadruhé – díky snížení negativních externalit zajišťuje „SZP, která neškodí“ 
rozpočtovou efektivitu a efektivní vynakládání veřejných prostředků, jakož i efektivitu 
koloběhu živin, vody a energie v agro-ekosystémech.



AM\910033CS.doc 31/175 PE492.777v02-00

CS

Pozměňovací návrh 145
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Systém podmíněnosti tvoří nedílnou 
součást SZP, a měl by proto být zachován. 
Jeho oblast působnosti, kterou prozatím 
tvoří samostatný seznam povinných 
požadavků na hospodaření a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy, by měla být 
zefektivněna, aby byla zajištěna její 
soudržnost a větší viditelnost. Za tímto 
účelem by tyto požadavky a normy měly 
být zorganizovány do jednoho seznamu a 
roztříděny podle oblastí a otázek. 
Zkušenosti také ukazují, že řada požadavků 
z oblasti působnosti podmíněnosti není 
dostatečně relevantní pro zemědělskou 
činnost nebo plochu zemědělského 
podniku nebo se týká spíše vnitrostátních 
orgánů než příjemců. Proto je v tomto 
ohledu třeba oblast působnosti upravit. 
Dále by mělo být upraveno zachování 
trvalých travních porostů v letech 2014 a 
2015.

(52) Systém podmíněnosti tvoří nedílnou 
součást SZP, a měl by proto být zachován. 
Jeho oblast působnosti, kterou prozatím 
tvoří samostatný seznam povinných 
požadavků na hospodaření a normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy, by měla být 
zefektivněna, aby byla zajištěna její 
soudržnost a větší viditelnost, aniž by se 
zhoršila kvalita životního prostředí. Za 
tímto účelem by tyto požadavky a normy 
měly být zorganizovány do jednoho 
seznamu a roztříděny podle oblastí a 
otázek. Zkušenosti také ukazují, že řada 
požadavků z oblasti působnosti 
podmíněnosti není dostatečně relevantní 
pro zemědělskou činnost nebo plochu 
zemědělského podniku nebo se týká spíše 
vnitrostátních orgánů než příjemců. Proto 
je v tomto ohledu třeba oblast působnosti 
upravit. Dále by mělo být upraveno 
zachování stálých pastvin na úrovni 
pozemků.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Členské státy musí povinné 
požadavky na hospodaření plně provést, 
aby byly funkční na úrovni zemědělského 

(53) Členské státy musí povinné 
požadavky na hospodaření plně provést, 
aby byly funkční na úrovni zemědělského 
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podniku a zajistily mezi zemědělci 
nezbytné rovné zacházení.

podniku a zajistily mezi zemědělci 
nezbytné rovné zacházení. Komise by měla 
vydat pokyny ohledně výkladu předpisů o 
identifikaci a evidenci zvířat pro účely 
podmíněnosti. Tyto pokyny by měly 
zohledňovat skutečnost, že zejména v 
případě elektronických systémů není často 
možné dosáhnout 100% přesnosti, a proto 
by měly vykazovat určitou toleranci. Tyto 
pokyny by měly, pokud je to účelné, jako v 
případě elektronických systémů, 
umožňovat jistou flexibilitu na úrovni 
zemědělského podniku, aby bylo možné 
dosáhnout potřebné rovnováhy mezi 
zachováním smyslu právních předpisů a 
uplatňováním přiměřených správních 
sankcí pouze v případě porušení 
povinností, k němuž došlo přímo a 
jednoznačně vinou příjemce, zejména 
pokud jde o opakované selhání používané 
technologie.

Or. en

Odůvodnění

Systémy elektronické identifikace často nedosahují 100% přesnosti. To by měla Komise ve 
svých pokynech zohlednit.

Pozměňovací návrh 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 

vypouští se
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na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné zařazovat směrnici stanovující rámec vodní politiky mezi požadavky na 
podmíněnost, neboť její cíle jsou vytýčeny s ohledem na status vodních útvarů, nikoli s 
ohledem na opatření, která mají přijmout zemědělci (nebo jiné subjekty). Bylo by zvláštní, že 
by problém s vodním útvarem podle směrnice o vodní politice zavinil jeden zemědělec.

Pozměňovací návrh 149
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 

vypouští se
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října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, mohou být ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Komise navrhne změny 
pravidel podmíněnosti tak, aby byla 
přijata příslušná opatření v tomto směru v 
rámci řádného legislativního postupu 
nejpozději do 31. prosince 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky28, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pokud je členské 
státy plně provedou, zejména co se týče 
jasných povinností pro zemědělce. Podle 
směrnice se požadavky na úrovni 
zemědělských podniků uplatní nejpozději 
ode dne 1. ledna 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

(54) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice se požadavky 
na úrovni zemědělských podniků uplatní 
nejpozději ode dne 1. ledna 2014.

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů, 
budou ustanovení v rámci podmíněnosti 
funkční, pouze pokud je všechny členské 
státy plně provedou, zejména co se týče 
jasných povinností pro zemědělce. Podle 
směrnice budou požadavky na úrovni 
zemědělského podniku uplatňovány 
postupně na základě harmonogramu, a 
zejména obecné zásady integrované 
ochrany rostlin budou uplatňovány 
nejpozději ode dne 1. ledna 2014.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání 
pesticidů29, budou ustanovení v rámci 
podmíněnosti funkční, pouze pokud je 
všechny členské státy plně provedou, 
zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice budou 
požadavky na úrovni zemědělského 
podniku uplatňovány postupně na základě 
harmonogramu, a zejména obecné zásady 
integrované ochrany rostlin budou 
uplatňovány nejpozději ode dne 1. ledna 
2014.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 155
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů29, budou
ustanovení v rámci podmíněnosti funkční, 
pouze pokud je všechny členské státy plně 
provedou, zejména co se týče jasných 
povinností pro zemědělce. Podle směrnice 
budou požadavky na úrovni zemědělského 
podniku uplatňovány postupně na základě 
harmonogramu, a zejména obecné zásady 
integrované ochrany rostlin budou 
uplatňovány nejpozději ode dne 1. ledna 
2014.

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů29, mohou 
být ustanovení v rámci podmíněnosti 
funkční, pouze pokud je všechny členské 
státy plně provedou, zejména co se týče 
jasných povinností pro zemědělce. Komise 
navrhne změny pravidel podmíněnosti tak, 
aby byla přijata příslušná opatření v tomto 
směru v rámci řádného legislativního 
postupu nejpozději do 31. prosince 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů29, budou 
ustanovení v rámci podmíněnosti funkční, 
pouze pokud je všechny členské státy plně 

(55) Pokud jde o směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. 
října 2009, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů29, budou 
ustanovení v rámci podmíněnosti funkční, 
pokud je členské státy plně provedou, 
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provedou, zejména co se týče jasných 
povinností pro zemědělce. Podle směrnice 
budou požadavky na úrovni zemědělského 
podniku uplatňovány postupně na základě 
harmonogramu, a zejména obecné zásady 
integrované ochrany rostlin budou 
uplatňovány nejpozději ode dne 1. ledna 
2014.

zejména co se týče jasných povinností pro 
zemědělce. Podle směrnice budou 
požadavky na úrovni zemědělského 
podniku uplatňovány postupně na základě 
harmonogramu, a zejména obecné zásady 
integrované ochrany rostlin budou 
uplatňovány nejpozději ode dne 1. ledna 
2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Podle článku 22 směrnice 
2000/60/ES se dne 23. prosince 2013 
zrušuje směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 
17. prosince 1979 o ochraně podzemních 
vod před znečišťováním některými 
nebezpečnými látkami. S cílem zachovat 
pravidla v rámci podmíněnosti týkající se 
ochrany podzemních vod je vhodné před 
začleněním směrnice 2000/60/ES do 
podmíněnosti upravit oblast působnosti 
podmíněnosti a vymezit normu dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
zahrnující požadavky článků 4 a 5 
směrnice 80/68/EHS.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. Povinnost 
dodržovat podmíněnost by měly mít 
všechny zemědělské podniky, avšak 
platební agentury se mohou rozhodnout, 
že malým zemědělským podnikům s nižší 
mírou rizika přiřadí náležité rizikové 
faktory z důvodu jejich menší plochy.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost dodržovat podmíněnost by měly mít všechny zemědělské podniky – např. povinné 
požadavky na hospodaření vycházejí z právních předpisů EU, které platí pro všechny bez 
výjimky. Pokud by byly vyňaty plochy, kterým kvůli špatnému hospodaření s vodou a půdou 
hrozí závažné ekologické škody, stav životního prostředí by se dále zhoršoval. Proto je i v 
malých zemědělských oblastech a systémech důležité chránit krajinné prvky podle zásady 
udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu. Ve skutečnosti 
mají drobní zemědělci shovívavější pravidla pro ekologická opatření, neboť prahové hodnoty 
pro střídání/diverzifikaci jsou stanoveny na základě plochy.

Pozměňovací návrh 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
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vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. 

Or. en

Odůvodnění

Drobní zemědělci by neměli být vyňati ze systému podmíněnosti, a to jednak vzhledem k 
ochraně hospodářské soutěže a jednak vzhledem k zachování jednolitosti.

Pozměňovací návrh 161
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
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měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje.

Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení je protichůdné, neboť na jedné straně jsou drobní zemědělci z důvodu 
zjednodušení vyňati ze systému podmíněnosti (zejména pokud jde o kontroly a sankce), avšak 
zároveň jsou povinni dodržovat ustanovení odvětvových právních předpisů.

Pozměňovací návrh 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
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stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Ochraně životního prostředí by se měli ve vyšší míře věnovat všichni zemědělci. Proto by měly 
být povinnosti týkající se hospodaření s vodou a půdou a ochrany krajinných prvků v souladu 
se zásadou udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu 
dodržovány bez ohledu na velikost zemědělského podniku. Negativní dopady na životní 
prostředí nelze vyloučit, zejména v případě zemědělců, kteří sice hospodaří na malé ploše, ale 
intenzivně, nebo v případě oblastí s vysokou koncentrací drobných zemědělců.

Pozměňovací návrh 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, založené na riziku,
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Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla
vztahovat podmíněnost, a zejména její
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

účinné a odrazující. Sankce by se neměly 
dotýkat jiných sankcí stanovených 
ostatními ustanoveními právních předpisů 
Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů. Z důvodu soudržnosti je vhodné 
sloučit příslušné předpisy Unie do jednoho 
právního nástroje. V případě zemědělců, 
kteří se účastní režimu pro malé zemědělce 
uvedeného v hlavě V nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby], lze mít za to, že 
úsilí vyvinuté v rámci systému 
podmíněnosti překračuje výhody, které 
přináší účast těchto zemědělců na tomto 
systému. Z důvodu zjednodušení by se 
proto na tyto zemědělce neměl vztahovat 
kontrolní systém podmíněnosti a tito 
zemědělci by měli být postihováni 
sankcemi v rámci podmíněnosti pouze v 
případě závažného porušení povinných 
požadavků na hospodaření. Uplatňováním 
zvláštního režimu podmíněnosti na tyto 
zemědělce by však neměla být dotčena 
povinnost dodržovat platná ustanovení 
odvětvových právních předpisů a možnost 
kontroly a uložení sankcí podle těchto 
právních předpisů na základě kontrol 
nezávislých na SZP.  

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
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právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů. Za 
drobná nezáměrná pochybení zjištěná při 
kontrolách plnění požadavků v rámci 
podmíněnosti by neměly být ukládány 
sankce, nýbrž by v takovém případě mělo 
být vydáno upozornění a při příští 
kontrole by mělo být ověřeno, zda došlo k 
nápravě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Členské státy by měly mít povinnost 
každoročně podávat zprávu o provádění a 
výsledcích opatření v oblasti podmíněnosti 
a ekologických opatření Evropské komisi, 
která by měla Evropskému parlamentu 
každoročně předkládat zprávu o účinnosti 
opatření členských států zacílených na 
problémy dlouhodobé udržitelnosti v 
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systémech produkce potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Členské státy by měly mít povinnost 
každoročně podávat zprávu o provádění a 
výsledcích opatření v oblasti podmíněnosti 
a ekologických opatření. Na základě 
údajů vykázaných členskými státy předloží 
Evropská komise Evropskému parlamentu 
každoročně zprávu o účincích těchto 
opatření na zemědělskou produkci a o 
jejich dopadu na životní prostředí v 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že „ekologizace“ bude novým prvkem pravidel týkajících se podmíněnosti, 
je vhodné, aby Komise sledovala jejich soudržnost a informovala v této věci Evropský 
parlament. To odpovídá pozměňovacímu návrhu k  čl. 96 odst. 3.

Pozměňovací návrh 167
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Účinné provádění podmíněnosti 
vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují 
povinnosti. Pokud se členský stát 
rozhodne pro možnost neuplatnit snížení 
plateb či vyloučení z plateb v případě, že 

vypouští se
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příslušná částka činí méně než 100 EUR, 
měl by příslušný kontrolní orgán 
v následujícím roce ověřit, že vzorek 
zemědělců zjištěné nedostatky 
v dodržování požadavků odstranil.

Or. pl

Odůvodnění

Vypuštěním tohoto bodu se výrazně zjednoduší správní postupy uplatňované členskými státy a 
omezí rozpočtové výdaje.

Pozměňovací návrh 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Účinné provádění podmíněnosti 
vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují 
povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne 
pro možnost neuplatnit snížení plateb či 
vyloučení z plateb v případě, že příslušná 
částka činí méně než 100 EUR, měl by 
příslušný kontrolní orgán v následujícím 
roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné 
nedostatky v dodržování požadavků 
odstranil.

(60) Účinné provádění podmíněnosti 
vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují 
povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne 
pro možnost neuplatnit snížení plateb či 
vyloučení z plateb v případě, že příslušná 
částka činí méně než 100 EUR, měl by 
příslušný kontrolní orgán v následujícím 
roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné 
nedostatky v dodržování požadavků 
odstranil. Členské státy mohou rovněž 
zavést systém včasného varování pro 
případ poprvé zjištěných nezávažných 
nedostatků, aby zajistily lepší přijetí 
systému podmíněnosti ze strany 
zemědělců a lepší zapojení zemědělců do 
provádění stanovených požadavků. Mělo 
by se jednat o písemné upozornění, na 
jehož základě by dotčený příjemce zajistil 
nápravu, což by členský stát ověřil v 
dalším roce. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Směnný kurz eura vůči národní měně 
se v průběhu období, v němž se operace 
provádí, může měnit. Proto by se směnný 
kurz platný pro dotyčné částky měl určit s 
přihlédnutím ke skutečnosti, jejímž 
prostřednictvím je dosahováno 
hospodářského účelu operace. Měl by se 
použít směnný kurz platný v den, kdy tato 
skutečnost nastala. Je nezbytné upřesnit 
tuto rozhodnou skutečnost nebo se odchýlit 
od jejího použití při zachování některých 
kritérií a zejména rychlosti dopadů 
měnových pohybů. Tato pravidla jsou
stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2799/98 
ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární 
úpravě pro euro a doplňují podobná 
ustanovení nařízení (ES) č. 1290/2005. V 
zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by 
příslušná ustanovení měla být integrována 
do stejného aktu. Nařízení (ES) č. 2799/98 
by tedy mělo být zrušeno.

(65) Směnný kurz eura vůči národní měně 
se v průběhu období, v němž se operace 
provádí, může měnit. Proto by se směnný 
kurz platný pro dotyčné částky měl určit s 
přihlédnutím ke skutečnosti, jejímž 
prostřednictvím je dosahováno 
hospodářského účelu operace. Měl by se 
použít směnný kurz platný v den, kdy tato 
skutečnost nastala. Je nezbytné upřesnit 
tuto rozhodnou skutečnost nebo se odchýlit 
od jejího použití při zachování některých 
kritérií a zejména rychlosti dopadů 
měnových pohybů. Pokud není v tomto 
nařízení uvedeno jinak, jsou tato pravidla 
stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2799/98 
ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární 
úpravě pro euro31 a doplňují podobná 
ustanovení nařízení (ES) č. 1290/2005. V 
zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by 
příslušná ustanovení měla být integrována 
do stejného aktu. Nařízení (ES) č. 2799/98 
by tedy mělo být zrušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65a) Odchylně od výše uvedeného mohou 
členské státy směnit částku podpory 
vyjádřenou v eurech na národní měnu na 
základě průměru maximálně pěti 
posledních směnných kurzů vyhlášených 
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národní bankou členského státu (či 
Evropskou centrální bankou) před 1. 
říjnem roku, za který je podpora 
poskytnuta.

Or. en

Odůvodnění

Při uplatňování směnných kurzů by měla být větší flexibilita.

Pozměňovací návrh 171
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Každé opatření v rámci SZP by mělo 
podléhat sledování a hodnocení s cílem 
zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho 
výsledky. V této souvislosti by Komise 
měla určit seznam ukazatelů a posoudit 
dopad SZP ve vztahu cílům politiky. 
Komise by měla zavést rámec pro společné 
sledování a hodnocení, který mimo jiné 
zajistí, že příslušné údaje, včetně informací 
z členských států, budou k dispozici včas. 
Přitom by Komise měla zohlednit potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rozpočet – Evropa 2020 
– část II mimo jiné uvádí, že výdaje 
související s oblastí klimatu by v celkovém 
rozpočtu Unie měly být zvýšeny alespoň 
na 20 % za přispění různých politik. 
Komise by proto měla být schopna 
posoudit dopad podpory Unie v rámci SZP
na cíle v oblasti klimatu.

(68) Každé opatření v rámci SZP by mělo 
podléhat sledování a hodnocení s cílem 
zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho 
výsledky. V této souvislosti by Komise 
měla určit seznam ukazatelů a posoudit 
dopad SZP ve vztahu cílům politiky. 
Komise by měla zavést rámec pro společné 
sledování a hodnocení, který mimo jiné 
zajistí, že příslušné údaje, včetně informací 
z členských států, budou k dispozici včas. 
Přitom by Komise měla zohlednit potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů a využívat v co největší míře 
zdroje údajů, které jsou již k dispozici. 
Mimoto musí rámec pro sledování a 
hodnocení zohledňovat a náležitě odrážet 
strukturu SZP. Rámec pro sledování a 
hodnocení druhého pilíře nemůže být 
uplatňován na první pilíř, a to především 
proto, že v prvním pilíři je díky 
srovnatelným, jednotným opatřením 
prostor pro vytváření synergie. Na to je 
třeba brát náležitý ohled. Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů – Rozpočet –
Evropa 2020 – část II mimo jiné uvádí, že 
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výdaje související s oblastí klimatu by v 
celkovém rozpočtu Unie měly být zvýšeny 
alespoň na 20 % za přispění různých 
politik. Komise by proto měla být schopna 
posoudit dopad podpory Unie v rámci SZP
na cíle v oblasti klimatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68a) V souladu se zásadou soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje by se mělo 
provádění „SZP, která neškodí“ průběžně 
sledovat a vyhodnocovat, pokud jde o
dopady této politiky na kapacitu produkce 
potravin a dlouhodobé zabezpečování 
potravin v rozvojových zemích, zejména v 
nejméně rozvinutých zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) V rozsudku ve spojených věcech C-
92/09 a 93/0934 prohlásil Soudní dvůr 
Evropské unie příslušná ustanovení 
nařízení (ES) č. 1290/2005 týkající se 
povinnosti členských států zveřejňovat 
informace o fyzických osobách, které 
požívají výhod z evropských zemědělských 

(70) V rozsudku ve spojených věcech C-
92/09 a 93/0934 prohlásil Soudní dvůr 
Evropské unie příslušná ustanovení 
nařízení (ES) č. 1290/2005 týkající se 
povinnosti členských států zveřejňovat 
informace o fyzických osobách, které 
požívají výhod z evropských zemědělských 
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fondů, za neplatná. Jelikož je v zájmu 
fyzických osob, aby jejich osobní údaje 
byly chráněny, a s ohledem na sloučení 
různých cílů, na nichž je založena 
povinnost zveřejňovat informace o 
příjemcích finančních prostředků, jak je 
stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 
259/2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování 
informací o příjemcích finančních 
prostředků z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)35, bylo uvedené nařízení 
změněno s cílem výslovně stanovit, že tato 
povinnost se nevztahuje na fyzické osoby. 
Přijetí nových pravidel zohledňujících
námitky, které vyslovil Soudní dvůr, 
Evropským parlamentem a Radou by měla 
předcházet hloubková analýza a 
posouzení s cílem nalézt nejvhodnější 
způsob, jak sloučit právo příjemců na 
ochranu osobních údajů se zásadou 
transparentnosti. Dokud neproběhne 
uvedená analýza a posouzení, měla by být 
stávající ustanovení o zveřejňování 
informací o příjemcích z evropských 
zemědělských fondů zachována.

fondů, za neplatná. Jelikož je v zájmu 
fyzických osob, aby jejich osobní údaje 
byly chráněny, a s ohledem na sloučení 
různých cílů, na nichž je založena 
povinnost zveřejňovat informace o 
příjemcích finančních prostředků, jak je 
stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 
259/2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování 
informací o příjemcích finančních 
prostředků z Evropského zemědělského 
záručního fondu (EZZF) a Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)35, bylo uvedené nařízení 
změněno s cílem výslovně stanovit, že tato 
povinnost se nevztahuje na fyzické osoby. 
Evropský parlament a Rada by měly 
přijmout nová pravidla zohledňující
námitky Soudního dvora, která vytvoří 
rovnováhu mezi právem na ochranu 
osobních údajů a zásadou transparentnosti 
při vynakládání prostředků Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Daňoví poplatníci mají právo vědět, jak jsou vynakládány veřejné prostředky, a proto je větší 
transparentnost SZP klíčovým prvkem, který bude pevnou pojistkou proti plýtvání a 
podvodům s penězi EU a proti jejich zneužívání.

Pozměňovací návrh 174
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Vyspělými udržitelnými zemědělskými 
systémy“ se rozumí zemědělské systémy, v 
jejichž rámci jsou uplatňovány postupy 
překračující základní normy podmíněnosti 
a které se průběžně vyvíjejí s cílem zlepšit 
hospodaření s živinami, koloběh vody a 
toky energií, aby byly omezovány 
nepříznivé dopady na životní prostředí a 
plýtvání s neobnovitelnými zdroji a aby 
byla v systému produkce zachována 
vysoká míra rozmanitosti plodin, zvířat a 
přírodních prvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Neudržitelnými zemědělskými systémy“ 
se rozumí pěstitelské a chovné postupy, při 
jejichž uplatňování reálně hrozí riziko 
porušování nebo systematicky dochází k 
závažnému porušování pravidel 
podmíněnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví a zdraví 
živočichů a rostlin v důsledku špatného 
hospodaření s živinami a následného 
znečištění vody, příliš vysoké koncentrace 
chovu na danou plochu a přílišné 
závislosti na externím přísunu energií, 
vody, biocidů a živin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Zemědělstvím s vysokou přírodní 
hodnotou“ se rozumí zemědělské systémy 
se zemědělskými činnostmi a půdou, jež 
mají vlastnosti, na jejichž základě lze 
předpokládat, že budou podporovat 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti 
nebo druhů a stanovišť, které je třeba 
chránit. Pro tyto systémy je typická nízká 
intenzita zemědělské činnosti a vysoký 
podíl přirozené nebo polopřirozené 
vegetace. Typickým rysem může být také 
vysoká rozmanitost půdního pokryvu.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Nechemickými metodami“ se rozumí jiné 
metody ochrany rostlin a ochrany proti 
škůdcům než pesticidy, při nichž jsou 
uplatňovány například agronomické 
postupy uvedené v příloze III bodě 1 
směrnice 2009/128/ES či fyzikální, 
mechanické nebo biologické metody 
ochrany proti škůdcům.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vyvlastnění velké části zemědělského 
podniku, nemohlo-li být předjímáno v den 
podání žádosti.

f) vyvlastnění zemědělského podniku nebo 
jeho části, nemohlo-li být předjímáno v 
den podání žádosti, nebo zpětné převzetí 
půdy vlastníkem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „Právními předpisy v odvětví 
zemědělství“ se rozumí veškeré příslušné 
akty přijaté na základě článku 43 Smlouvy 
v rámci společné zemědělské politiky, 
jakož i případně veškeré akty v přenesené 
pravomoci či prováděcí akty přijaté na 
základě uvedených aktů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty by měla být do základního aktu zařazena definice „právních předpisů v 
odvětví zemědělství“.

Pozměňovací návrh 180
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z EZZF a EZFRV mohou být financovány
přímo z podnětu Komise a/nebo jejím 
jménem opatření zaměřená na přípravu, 
sledování, správní a technickou pomoc, 
jakož i hodnocení, audit a kontrolu, která 
jsou nezbytná pro provádění společné 
zemědělské politiky. Tato opatření zahrnují 
zejména:

Z EZZF a EZFRV mohou být přímo 
financovány z podnětu Komise a/nebo 
jejím jménem, jakož i z podnětu členských 
států, opatření zaměřená na přípravu, 
sledování, správní a technickou pomoc, 
jakož i hodnocení, audit a kontrolu, která 
jsou nezbytná pro provádění společné 
zemědělské politiky. Tato opatření zahrnují 
zejména:

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z EZZF a EZFRV mohou být financovány 
přímo z podnětu Komise a/nebo jejím 
jménem opatření zaměřená na přípravu, 
sledování, správní a technickou pomoc, 
jakož i hodnocení, audit a kontrolu, která 
jsou nezbytná pro provádění společné 
zemědělské politiky. Tato opatření zahrnují 
zejména:

Z EZZF a EZFRV mohou být přímo 
financovány z podnětu Komise a/nebo 
jejím jménem, jakož i z podnětu členských 
států, opatření zaměřená na přípravu, 
sledování, správní a technickou pomoc, 
jakož i hodnocení, audit a kontrolu, která 
jsou nezbytná pro provádění společné 
zemědělské politiky. Tato opatření zahrnují 
zejména:

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební agentury jsou specializované Platební agentury jsou specializované 
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úřady nebo subjekty členských států 
pověřené řízením a kontrolou výdajů 
uvedených v čl. 4 odst. 1 a článku 5.

úřady nebo subjekty členských států 
pověřené společným řízením a kontrolou 
všech výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 a 
článku 5.

Or. de

Odůvodnění

Určené platební agentury musí provádět administrativní úkony v rámci obou pilířů. Stávající 
administrativní postupy nevedly k vyšší účinnosti systému dotací.

Pozměňovací návrh 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební agentury jsou specializované
úřady nebo subjekty členských států 
pověřené řízením a kontrolou výdajů 
uvedených v čl. 4 odst. 1 a článku 5.

Platební agentury jsou úřady nebo subjekty 
členských států pověřené řízením a 
kontrolou výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 
a článku 5.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že platební agentura, která za tyto úkony 
zodpovídá, nezodpovídá nutně pouze za tyto úkony, což by mohlo být vyvozováno z výrazu 
„specializované“. To odpovídá základnímu finančnímu nařízení.

Pozměňovací návrh 184
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platební agentury jsou specializované
úřady nebo subjekty členských států 
pověřené řízením a kontrolou výdajů 

Platební agentury jsou úřady nebo subjekty 
členských států pověřené řízením a 
kontrolou výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 
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uvedených v čl. 4 odst. 1 a článku 5. a článku 5.

Or. en

Odůvodnění

Z výrazu „specializované“ by mohlo být vyvozováno, že daný úřad nebo subjekt zodpovídá 
pouze za tyto úkony, zatímco zamýšlený význam je ten, že za tyto úkony zodpovídá sám.

Pozměňovací návrh 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výjimkou plateb může být výkon těchto 
úkolů přenesen na jiné subjekty.

Výkon těchto úkolů může být přenesen na 
jiné subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení na jiné subjekty by mělo být přípustné i v případě plateb, a to za předpokladu, že si 
odpovědný úřad nebo subjekt ponechá obecnou odpovědnost za stanovené úkoly.

Pozměňovací návrh 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát omezí s ohledem na své 
ústavní předpisy počet svých 
akreditovaných platebních agentur na 
jednu v členském státě, případně na jednu 
v regionu. Jsou-li platební agentury 
zřízeny na regionální úrovni, členské státy 
navíc akreditují platební agenturu na 
vnitrostátní úrovni pro režimy podpory, 
které vzhledem ke své povaze musí být 

Každý členský stát omezí s ohledem na své 
ústavní předpisy počet svých 
akreditovaných platebních agentur na 
nejnižší počet agentur, které zajistí, že 
výdaje uvedené v článcích 4 a 5 budou 
uskutečňovány za řádných 
administrativních a účetních podmínek.
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řízeny na vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly,
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení;

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly na 
základě měřitelných výkonnostních 
kritérií a zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací;

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na dodržování zásady řádného finančního řízení by měl být vypuštěn, neboť tato 
záležitost bude projednávána v rámci revize finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 188
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly,
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení;

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly a
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací;

Or. de
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Odůvodnění

Finanční nařízení nestanoví požadavek, aby certifikační subjekt posuzoval dodržování zásady 
řádného finančního řízení. Proto by takový požadavek nemělo stanovovat ani toto nařízení.

Pozměňovací návrh 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly,
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení;

b) prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly a
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací;

Or. es

Odůvodnění

Zařazení tohoto nového požadavku do prohlášení o věrohodnosti znamená větší 
administrativní zátěž pro platební agenturu; buď by měl být tento požadavek vypuštěn, nebo 
by měly být co nejvíce racionalizovány postupy.

Pozměňovací návrh 190
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li akreditováno více platebních agentur, 
určí členský stát subjekt, dále jen 
„koordinační subjekt“, který pověří těmito 
úkoly:

Je-li s ohledem na ústavní systém 
členského státu akreditováno více 
platebních agentur, určí členský stát 
subjekt, dále jen „koordinační subjekt“, 
který pověří těmito úkoly:
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Or. de

Pozměňovací návrh 191
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit, aby byla provedena nápravná 
opatření, pokud jde o nedostatky obecné 
povahy, a aby Komise byla informována o 
následných opatřeních;

c) přijímat, popřípadě koordinovat
opatření s cílem odstranit jakékoli
nedostatky obecné povahy a informovat 
Komisi o následných opatřeních;

Or. de

Pozměňovací návrh 192
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistit, aby byla provedena nápravná 
opatření, pokud jde o nedostatky obecné 
povahy, a aby Komise byla informována o 
následných opatřeních;

c) přijímat, popřípadě koordinovat 
opatření s cílem odstranit jakékoli
nedostatky obecné povahy a informovat 
Komisi o následných opatřeních;

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesněji popsat, jakou úlohu by v této situaci měl 
hrát koordinační subjekt.

Pozměňovací návrh 193
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporovat a zajišťovat harmonizované 
uplatňování právních předpisů Unie.

d) podporovat harmonizované uplatňování 
právních předpisů Unie.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesněji popsat, jakou úlohu by v této situaci měl 
hrát koordinační subjekt.

Pozměňovací návrh 194
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li akreditováno více platebních 
agentur, určí členský stát subjekt, dále jen 
„koordinační subjekt“, který pověří těmito 
úkoly:

Je-li s ohledem na ústavní systém 
členského státu akreditováno více 
platebních agentur, vybere členský stát 
subjekt, dále jen „koordinační subjekt“, 
který pověří těmito úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) minimální podmínky akreditace 
koordinačních subjektů a pravidla týkající 
se postupu pro udělení a odnětí 
akreditace.

vypouští se

Or. lv
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Pozměňovací návrh 196
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) povinnosti platebních agentur, pokud 
jde o veřejnou intervenci, a obsah jejich 
řídících a kontrolních povinností.

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) fungování koordinačního subjektu a 
oznamování informací Komisi, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla týkající se:

vypouští se

a) povinností platebních agentur, pokud 
jde o veřejnou intervenci, a obsahu jejich 
řídících a kontrolních povinností.
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b) fungování koordinačního subjektu a 
oznamování informací Komisi, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 4.
Prováděcí akty stanovené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3.

Or. de

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 199
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Certifikační subjekty
1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní 
nebo soukromoprávní auditní subjekt 
určený členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.
Je provozně nezávislý na dotčené platební 
agentuře a orgánu, jenž tuto agenturu 
akreditoval.
2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat, a 
osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, 
které tyto subjekty mají vypracovávat. 



PE492.777v02-00 64/175 AM\910033CS.doc

CS

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Or. lv

Pozměňovací návrh 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly.

Or. es

Odůvodnění

Pracovní zátěž, kterou může tento návrh vytvořit, a poměr nákladů a užitku této činnosti jsou 
důvodem ke znepokojení. Prohlášení by mělo obsahovat údaje potřebné pro posouzení 
činnosti, která má být provedena; Komise ještě musí předložit návrhy v tomto směru.

Pozměňovací návrh 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
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soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko vypracované v souladu s 
mezinárodně uznávanými auditorskými 
standardy ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že není uvedeno, jakým způsobem má subjekt své stanovisko vypracovat, 
dává odkaz na mezinárodně uznávané standardy členským státům jasnou představu, jak má 
tato činnost probíhat, a přispívá k větší jednotnosti celého postupu.

Pozměňovací návrh 202
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
pouze členským státem, který poskytuje 
stanovisko vypracované v souladu s 
mezinárodně uznávanými auditorskými 
standardy ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení. V tomto stanovisku musí 
být uvedeno, zda jsou zpochybňována 
tvrzení obsažená v prohlášení o 
věrohodnosti vydaném podle čl. 7 odst. 3 
písm. b).



PE492.777v02-00 66/175 AM\910033CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Nároky na certifikační subjekt musí být zcela jasné. Určení veřejnoprávního auditního orgánu 
není nutně součástí pravidel o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrh 203
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly a 
dodržování zásady řádného finančního 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly,

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt vybraný 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti roční účetní závěrky platební 
agentury, řádného fungování použitých 
systémů kontroly a zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací, přičemž toto 



AM\910033CS.doc 67/175 PE492.777v02-00

CS

zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

stanovisko vypracuje v souladu s 
mezinárodně uznávanými auditorskými 
standardy, v návaznosti na kontroly 
založené na riziku a při zohlednění 
dosavadních výsledků členského státu. V 
tomto stanovisku mimo jiné uvede, zda 
šetření zpochybňuje tvrzení obsažená v 
prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti uvedeném v čl. 7 odst. 3 
písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly a 
dodržování zásady řádného finančního 
řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
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soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly a 
dodržování zásady řádného finančního
řízení.

Or. sk

Pozměňovací návrh 207
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly, 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací a dodržování zásady řádného 
finančního řízení.

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně prohlášení řídícího 
subjektu o věrohodnosti týkajícího se 
úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční 
účetní závěrky platební agentury, řádného 
fungování jejího systému vnitřní kontroly a 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací.

Or. de

Odůvodnění

Finanční nařízení nestanoví požadavek, aby certifikační subjekt posuzoval dodržování zásady 
řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh 208
Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu dodržování zásady 
proporcionality a snižování 
administrativní zátěže certifikační subjekt:
a) v co největší míře integruje vzorky a 
maximalizuje účinnost kontroly operací, 
včetně kontrol na místě, a
b) ke kontrole vybírá nejmenší počet 
souborů a operací, který je nutný k 
zajištění požadované úrovně ověření.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto dodatku je snížit administrativní zátěž a finanční dopad provádění tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat, a 
osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, 
které tyto subjekty mají vypracovávat. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat na 
jednom integrovaném vzorku, a osvědčení, 
zprávy a průvodní dokumenty, které tyto 
subjekty mají vypracovávat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla minimalizována zátěž kladená na odpovědné subjekty, měla by se metodika kontrol 
zakládat na jednom integrovaném vzorku.

Pozměňovací návrh 210
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat, a 
osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, 
které tyto subjekty mají vypracovávat.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, v nichž stanoví pravidla, pokud jde o 
status certifikačních subjektů a konkrétní 
úkoly, včetně kontrol, které musí 
vykonávat.

Or. de

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí, proto je ustanovení rozděleno.

Pozměňovací návrh 211
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat, a 
osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, 
které tyto subjekty mají vypracovávat. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o status 
certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, 
včetně kontrol, které musí vykonávat na 
jednom integrovaném vzorku, a osvědčení, 
zprávy a průvodní dokumenty, které tyto 
subjekty mají vypracovávat. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
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čl. 112 odst. 3. přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla minimalizována zátěž kladená na auditní subjekty, platební agentury a zemědělce, 
musí se metodika kontrol zakládat na jednom integrovaném vzorku.

Pozměňovací návrh 212
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví pravidla, pokud jde o 
osvědčení a zprávy, jež mají vypracovávat 
certifikační subjekty, a průvodní 
dokumenty. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou poradenský 
systém pro příjemce v oblasti 
obhospodařování půdy a řízení 
zemědělských podniků (dále jen 
„zemědělský poradenský systém“) 
provozovaný jedním či několika určenými 
subjekty. Určené subjekty mohou být 
veřejné nebo soukromé.

1. Členské státy zavedou poradenský 
systém pro příjemce v oblasti 
obhospodařování půdy, řízení 
zemědělských podniků a řízení rizik 
zemědělských podniků (dále jen 
„zemědělský poradenský systém“) 
provozovaný jedním či několika určenými 
subjekty, které by měly být akreditovány 
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na základě minimálních kvalifikačních 
předpokladů stanovených Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 111. 
Určené subjekty mohou být veřejné nebo 
soukromé.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavků podle předpisů v oblasti 
řízení a norem dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy, jak je 
stanoveno v hlavě VI kapitole I;

a) požadavků na úrovni zemědělských 
podniků odvozených od požadavků podle 
předpisů v oblasti řízení a norem dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
půdy, jak je stanoveno v hlavě VI kapitole 
I;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí, jak je stanoveno 
v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby] a udržování 
zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby];

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informací o činnosti operačních 
skupin v rámci sítě evropského 
inovačního partnerství se zvláštním 
důrazem na zemědělské postupy zaměřené 
na inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy uzpůsobit poradenské služby pro zemědělství podle svých konkrétních 
podmínek, měly by být požadavky uvedené v odst. 2 písm. c) začleněny do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 218
Robert Dušek
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, co se rozumí opatřeními ke zmírnění změny klimatu a k ochraně 
biologické rozmanitosti a co se rozumí poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje 
hospodářské činnosti. Proto je navrženo, aby byl povinný poradenský systém podle odstavce 3 
změněn na dobrovolný.

Pozměňovací návrh 220
Hynek Fajmon
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 

vypouští se
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zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 223
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob zvířat 
a rostlin a inovacemi, a to přinejmenším 
tak, jak je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení;

c) v minimální podobě, požadavků nebo 
opatření v souvislosti s přizpůsobením se 
změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod a 
efektivním koloběhem živin, dobrým 
stavem půdy, chorobami zvířat a rostlin a 
inovacemi, jak je stanoveno v příloze I 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) agroenvironmentálních-klimatických 
opatření v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova];

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy jsou povinny zajistit agroenvironmentální-klimatická opatření v rámci druhého 
pilíře, a proto by měla být zemědělcům poskytnuta prostřednictvím zemědělského 
poradenského systému komplexní podpora, aby si tuto možnost zvolili. Propagace tohoto 
opatření a jeho přínosy rovněž přispějí k lepšímu přijetí ze strany zemědělců, což napomůže 
vytváření udržitelných zemědělských systémů.

Pozměňovací návrh 225
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) agroenvironmentálních-klimatických 
opatření v souladu s článkem 29 nařízení 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova];

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) agroenvironmentálních-klimatických 
opatření v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova];

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou povinny zajistit agroenvironmentální-klimatická opatření v rámci druhého 
pilíře, a proto by měla být zemědělcům poskytnuta prostřednictvím zemědělského 
poradenského systému komplexní podpora, aby si tuto možnost zvolili. Propagace tohoto 
opatření rovněž přispěje k lepšímu přijetí ze strany zemědělců, což napomůže vytváření 
udržitelnějších zemědělských systémů.
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Pozměňovací návrh 227
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vlivu na životní prostředí a 
udržitelného rozvoje hospodářské činnosti 
v rámci ekologického zemědělství, a to 
přinejmenším v rozsahu uvedeném v 
nařízení (ES) č. 834/2007;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) poradenství v otázkách integrované 
ochrany proti škůdcům a používání 
nechemických metod;

Or. en

Odůvodnění

„Nechemickými metodami“ se rozumí jiné metody ochrany rostlin a ochrany proti škůdcům 
než pesticidy, při nichž jsou uplatňovány například agronomické postupy uvedené v příloze III 
bodě 1 směrnice 2009/128/ES či fyzikální, mechanické nebo biologické metody ochrany proti 
škůdcům.  

Pozměňovací návrh 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d



AM\910033CS.doc 79/175 PE492.777v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, co se rozumí opatřeními ke zmírnění změny klimatu a k ochraně 
biologické rozmanitosti a co se rozumí poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje 
hospodářské činnosti. Proto je navrženo, aby byl povinný poradenský systém podle odstavce 3 
změněn na dobrovolný.

Pozměňovací návrh 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy uzpůsobit poradenské služby pro zemědělství podle svých konkrétních 
podmínek, měly by být požadavky uvedené v odst. 2 písm. d) začleněny do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 231
Robert Dušek
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 233
George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 

vypouští se
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vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o přístup k poradenství v otázkách hospodářské činnosti, neměl by být činěn rozdíl 
mezi malými a ostatními podniky.

Pozměňovací návrh 234
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 

vypouští se
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podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

d) vlivu na životní prostředí a udržitelného 
rozvoje hospodářské činnosti malých 
zemědělských podniků vymezených 
členskými státy a přinejmenším 
zemědělských podniků účastnících se 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

d) vlivu na životní prostředí a udržitelného 
rozvoje hospodářské činnosti malých 
zemědělských podniků vymezených 
členskými státy a přinejmenším 
zemědělských podniků účastnících se 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) prosazování a naplňování zásad v 
oblasti účetnictví, podnikatelské činnosti a 
udržitelného hospodaření s 
hospodářskými zdroji.

Or. pl

Pozměňovací návrh 241
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vlivu na životní prostředí a 
udržitelného rozvoje hospodářské činnosti 
v rámci ekologického zemědělství, a to 
přinejmenším v rozsahu norem uvedených 
v nařízení (ES) č. 834/2007.

Or. en

Odůvodnění

Přechod na ekologické zemědělství je krokem, který často vyžaduje získání nových znalostí a 
nové odbornosti, proto by měla být opatření týkající se ekologického zemědělství výslovně 
začleněna do zemědělského poradenského systému ve všech členských státech, a to alespoň v 
rozsahu norem uvedených v nařízení o ekologické produkci 834/2007 (neboť některé 
ekologické normy jdou ještě dál).

Pozměňovací návrh 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vlivu na životní prostředí a 
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udržitelného rozvoje hospodářské činnosti 
v rámci ekologického zemědělství, a to 
přinejmenším v rozsahu uvedeném v 
nařízení (ES) č. 834/2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vlivu na životní prostředí a 
udržitelného rozvoje hospodářské činnosti 
v rámci ekologického zemědělství v 
rozsahu uvedeném v nařízení (ES) č. 
834/2007.

Or. en

Odůvodnění

Přechod na ekologické zemědělství je krokem, který často vyžaduje získání nových znalostí a 
nové odbornosti a který má nesporný kladný vliv na životní prostředí. Proto by měla být 
opatření týkající se ekologického zemědělství výslovně začleněna do zemědělského 
poradenského systému ve všech členských státech, a to alespoň v rozsahu norem uvedených v 
nařízení o ekologické produkci 834/2007.

Pozměňovací návrh 244
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) agroenvironmentálních-klimatických 
opatření v souladu s článkem 29 nařízení 
(EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) způsobů, jak mohou zemědělci účinně 
řídit hospodářská a environmentální 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy, 
zemědělských podniků účastnících se 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a 
jiných podniků;

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy uzpůsobit poradenské služby pro zemědělství podle svých konkrétních 
podmínek, měly by být požadavky uvedené v odst. 2 písm. d) začleněny do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy, 
zemědělských podniků účastnících se 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a 
jiných podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy, 
zemědělských podniků účastnících se 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a 
jiných podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků, včetně 
jejich modernizace, posilování 
konkurenceschopnosti, odvětvové 
integrace, inovace a tržní orientace; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků.

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, co se rozumí opatřeními ke zmírnění změny klimatu a k ochraně 
biologické rozmanitosti a co se rozumí poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje 
hospodářské činnosti. Proto je navrženo, aby byl povinný poradenský systém podle odstavce 3 
změněn na dobrovolný.

Pozměňovací návrh 251
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Spyros Danellis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) vlivu na životní prostředí a udržitelného 
rozvoje hospodářské činnosti jiných 
zemědělských podniků, než podniků 
uvedených v odst. 2 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků;

Or. es

Odůvodnění

Udržitelný rozvoj hospodářské činnosti zemědělských podniků musí být dobrovolný.
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Pozměňovací návrh 255
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti jiných zemědělských podniků, než 
podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

a) vlivu na životní prostředí a udržitelného 
rozvoje hospodářské činnosti jiných 
zemědělských podniků, než podniků 
uvedených v odst. 2 písm. c) a d);

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpory přeměny zemědělských 
podniků a diverzifikace jejich 
hospodářské činnosti, především pokud 
jde o jejich zapojení do cestovního ruchu 
a zakládání lesů a zemědělsko-lesnických 
systémů;  
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Or. pl

Pozměňovací návrh 258
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) řízení rizik a přijímání vhodných 
preventivních opatření zaměřených na 
přírodní katastrofy, katastrofické události 
a choroby zvířat a rostlin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) minimálních požadavků nebo opatření 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 
jejího zmírňování, biologické 
rozmanitosti, ochrany vod, oznamování 
chorob zvířat a rostlin a inovací, jak je 
stanoveno v příloze 1 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly členské státy uzpůsobit poradenské služby pro zemědělství podle svých konkrétních 
podmínek, měly by být požadavky uvedené v odst. 2 písm. c) začleněny do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 260
Robert Dušek
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavků nebo opatření v souvislosti 
s přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) minimálních požadavků nebo opatření 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 
jejího zmírňování, biologické 
rozmanitosti, ochrany vod, oznamování 
chorob zvířat a rostlin a inovací, jak je 
stanoveno v příloze I tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavků nebo opatření v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu a jejího 
zmírňování, biologické rozmanitosti, 
ochrany vod a oznamování chorob zvířat 



AM\910033CS.doc 93/175 PE492.777v02-00

CS

a rostlin, jak je stanoveno v příloze I 
tohoto nařízení, a požadavků a opatření 
souvisejících s ekologickým růstem ve 
smyslu nového článku 18a nařízení o 
rozvoji venkova v souladu s opatřeními 
navrženými v programech rozvoje 
venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) minimálních požadavků nebo opatření 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a 
jejího zmírňování, biologické 
rozmanitosti, ochrany vod, oznamování 
chorob zvířat a rostlin a inovací, jak je 
stanoveno v příloze I tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přinejmenším požadavků nebo 
opatření v souvislosti s přizpůsobením se 
změně klimatu a jejím zmírňováním, 
biologickou rozmanitostí, ochranou vod, 
oznamováním chorob zvířat a rostlin a 
inovacemi, jak je stanoveno v příloze I 
tohoto nařízení.

Or. es
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Odůvodnění

Mělo by být objasněno, co se rozumí opatřeními ke zmírnění změny klimatu a k ochraně 
biologické rozmanitosti a co se rozumí poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje 
hospodářské činnosti. Proto je navrženo, aby byl povinný poradenský systém podle odstavce 3 
změněn na dobrovolný.

Pozměňovací návrh 265
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) požadavků nebo opatření v souvislosti 
s přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 
ochranou vod, oznamováním chorob 
zvířat a rostlin a inovacemi, a to 
přinejmenším tak, jak je stanoveno v 
příloze I tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby]. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy a 
přinejmenším zemědělských podniků 
účastnících se režimu pro malé zemědělce 
podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy účastnících 
se režimu pro malé zemědělce podle hlavy 
V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí, jak je stanoveno 
v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby], a udržování 
zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby].
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Or. en

Pozměňovací návrh 272
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí oddělení 
poradenství od kontroly. V tomto ohledu a 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se přístupu veřejnosti k 
dokumentům, členské státy zajistí, aby 
určené subjekty uvedené v článku 12 
nesdělovaly žádné osobní nebo jednotlivé 
informace či údaje, které získají v rámci
své poradenské činnosti, jiným osobám, 
než je příjemce, který spravuje daný 
zemědělský podnik, s výjimkou případů 
nesrovnalosti či porušení zjištěných v 
rámci této poradenské činnosti, pro které 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy stanoví povinnost 
informovat veřejný orgán, zvláště v 
případě trestného činu.

2. Členské státy zajistí oddělení 
poradenství od kontroly. V tomto ohledu a 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se přístupu veřejnosti k 
dokumentům, členské státy zajistí, aby 
určené subjekty uvedené v článku 12 
nesdělovaly žádné osobní nebo jednotlivé 
informace či údaje, které získají v rámci 
své poradenské činnosti, jiným osobám, 
než je příjemce, který spravuje daný 
zemědělský podnik, s výjimkou 
poskytovatele podpory, orgánů kontroly 
poradenského systému a případů 
nesrovnalosti či porušení zjištěných v 
rámci této poradenské činnosti, pro které 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy stanoví povinnost 
informovat veřejný orgán, zvláště v 
případě trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí oddělení 
poradenství od kontroly. V tomto ohledu a 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se přístupu veřejnosti k 

2. Členské státy zajistí oddělení 
poradenství od kontroly. V tomto ohledu a 
aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní 
předpisy týkající se přístupu veřejnosti k 
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dokumentům, členské státy zajistí, aby 
určené subjekty uvedené v článku 12 
nesdělovaly žádné osobní nebo jednotlivé 
informace či údaje, které získají v rámci 
své poradenské činnosti, jiným osobám, 
než je příjemce, který spravuje daný 
zemědělský podnik, s výjimkou případů 
nesrovnalosti či porušení zjištěných v 
rámci této poradenské činnosti, pro které 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy stanoví povinnost 
informovat veřejný orgán, zvláště v 
případě trestného činu.

dokumentům, členské státy zajistí, aby 
určené subjekty uvedené v článku 12 
nesdělovaly žádné osobní nebo jednotlivé 
informace či údaje, které získají v rámci 
své poradenské činnosti, jiným osobám, 
než je příjemce, který spravuje daný 
zemědělský podnik, s výjimkou 
poskytovatele podpory, orgánů kontroly 
poradenského systému a případů 
nesrovnalosti či porušení zjištěných v 
rámci této poradenské činnosti, pro které 
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy stanoví povinnost 
informovat veřejný orgán, zvláště v 
případě trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen.

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen. Upřednostněny jsou také sítě 
hospodařící s omezenými zdroji, které 
mohou být operačními skupinami ve 
smyslu článku 62 nařízení (EU) č. 
XXXXXX (o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)) a které, jsou-li 
činné v oblasti inovací, se mohou zapojit 
do evropského inovačního partnerství v 
oblasti zemědělské produktivity a 
udržitelnosti podle článků 53 a 61 
nařízení (EU) č. XXXXXX (o podpoře pro 
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rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)).  

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
George Lyon, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen.

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci zapojení do 
opatření, jež zvyšují uhlíkovou a 
energetickou účinnost a účinnost využití 
živin, jak je uvedeno v hlavě III kapitole 2 
nařízení (EU) č. [přímé platby/2012].

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí uhlíkové a energetické účinnosti a účinnosti využití živin coby ekologických opatření 
do přímých plateb by mělo být spojeno s přednostním přístupem k poradenství a přednostním 
přístupem k investiční podpoře pro zemědělce provádějící tato opatření, aby byl vytvořen 
účinný cyklus, který je potřeba k dosažení účinnějšího využívání zdrojů v zemědělství.   
Členské státy by však neměly diskriminovat žádný konkrétní druh zemědělských podniků.

Pozměňovací návrh 276
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen.

Členské státy však mohou na základě 
environmentálních, ekonomických a 
sociálních kritérií určit kategorie příjemců, 
kteří mají prioritní přístup k zemědělskému 
poradenskému systému. Členské státy 
nicméně zajistí, aby byli upřednostněni
zemědělci, jejichž přístup k jinému 
poradenskému systému, než je zemědělský 
poradenský systém, je nejvíce omezen.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému. 
Členské státy nicméně zajistí, aby byli 
upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen.

Členské státy však mohou podle 
objektivních kritérií určit kategorie 
příjemců, kteří mají prioritní přístup 
k zemědělskému poradenskému systému, 
přičemž jednou z těchto kategorií 
představují zemědělci, jejichž přístup k 
jinému poradenskému systému, než je 
zemědělský poradenský systém, je nejvíce 
omezen.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje původní znění.

Pozměňovací návrh 278
Robert Dušek

Návrh nařízení
Článek 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Pravomoci Komise
1. Aby bylo zaručeno řádné fungování 
zemědělského poradenského systému, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o ustanovení, jež mají za 
cíl uvedený systém plně zprovoznit. Tato 
ustanovení se mohou mimo jiné týkat 
kritérií dostupnosti pro zemědělce.
2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout pravidla pro 
jednotné provádění zemědělského 
poradenského systému. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zaručeno řádné fungování 
zemědělského poradenského systému, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o ustanovení, jež mají za 
cíl uvedený systém plně zprovoznit. Tato 
ustanovení se mohou mimo jiné týkat 
kritérií dostupnosti pro zemědělce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Spyros Danellis
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zaručeno řádné fungování 
zemědělského poradenského systému, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o ustanovení, jež mají za cíl 
uvedený systém plně zprovoznit. Tato 
ustanovení se mohou mimo jiné týkat 
kritérií dostupnosti pro zemědělce.

1. Aby bylo zaručeno řádné fungování 
zemědělského poradenského systému, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o ustanovení, jež mají za cíl 
uvedený systém plně zprovoznit. Tato 
ustanovení se mohou mimo jiné týkat 
kritérií dostupnosti pro zemědělce a rovněž 
minimálních kvalifikačních kritérií pro 
určené subjekty zemědělského 
poradenského systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout pravidla pro 
jednotné provádění zemědělského 
poradenského systému. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že právní předpisy Unie 
stanoví snížení částky uvedené v odstavci 
1, určí Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů čistý zůstatek pro výdaje 
EZZF na základě údajů uvedených v těchto 
právních předpisech.

2. V případě, že právní předpisy Unie 
stanoví snížení částky uvedené v odstavci 
1, je Komise zmocněna určit
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 111 čistý 
zůstatek pro výdaje EZZF na základě údajů 
uvedených v těchto právních předpisech.

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EZZF nepřebírá výdaje související se 
správními a osobními náklady členských 
států a příjemců podpory z EZZF.

Náklady členských států na opatření 
zajišťující fungování a vytváření 
technických metod a zdrojů v souvislosti s 
informacemi o prostředcích na 
financování společné zemědělské politiky 
a s propojováním, sledováním a kontrolou 
těchto prostředků jsou hrazeny z EZZF až 
do výše 2 % částky přidělené danému 
státu podle článku 7 nařízení (EU) č. ... .

Or. it

Pozměňovací návrh 284
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z EZZF však nejsou hrazeny osobní 
náklady členských států a příjemců 
podpory z EZZF.
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Or. it

Pozměňovací návrh 285
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tyto družicové snímky poskytne
zdarma kontrolním subjektům nebo 
dodavatelům služeb, které tyto subjekty 
zmocnily k zastupování.

Komise a/nebo členské státy tyto 
družicové snímky zakoupí a poskytnou je
zdarma kontrolním subjektům nebo 
dodavatelům služeb, které tyto subjekty 
zmocnily k zastupování.

Or. it

Pozměňovací návrh 286
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zůstává majitelem těchto snímků a 
po dokončení práce si je vyžádá zpět. 
Může rovněž stanovit, že v souvislosti s 
kontrolou zemědělských ploch pomocí 
dálkového průzkumu Země mají být 
vylepšeny postupy a pracovní metody.

Komise a/nebo členské státy zůstávají
majitelem těchto snímků. Mohou rovněž 
stanovit, že v souvislosti s kontrolou 
zemědělských ploch pomocí dálkového 
průzkumu Země mají být vylepšeny 
postupy a pracovní metody.

Or. it

Pozměňovací návrh 287
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování zemědělských zdrojů Cílem 
opatření financovaných podle čl. 6 písm. c) 
je poskytnout Komisi způsob, jak řídit 
zemědělské trhy Unie v globálním 
kontextu, zajistit agroekonomické 
sledování zemědělské půdy a stavu plodin, 
které umožní vytváření odhadů, zejména
pokud jde o výnosy a zemědělskou 
produkci, sdílet přístup k těmto odhadům v 
mezinárodním měřítku, jako jsou iniciativy 
koordinované OSN nebo jinými 
mezinárodními agenturami, přispívat k 
transparentnosti světových trhů a zajistit 
technologické monitorování 
agrometeorologického systému.

Sledování zemědělských zdrojů Cílem 
opatření financovaných podle čl. 6 písm. c) 
je poskytnout Komisi způsob, jak řídit 
zemědělské trhy Unie v globálním 
kontextu, zajistit agroekonomické a 
agroekologické sledování zemědělské a 
lesní půdy a stavu základny zemědělských 
zdrojů a plodin, které umožní vytváření 
odhadů, například pokud jde o výnosy, 
účinnost využívání zdrojů a dlouhodobou 
zemědělskou produkci, sdílet přístup k 
těmto odhadům v mezinárodním měřítku, 
jako jsou iniciativy koordinované OSN 
nebo jinými mezinárodními agenturami, 
přispívat k transparentnosti světových trhů 
a zajistit technologické monitorování 
agrometeorologického systému.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že systémy produkce potravin jsou založeny na vyčerpatelných přírodních 
zdrojích, jako je půda, musíme zajistit přístup k údajům o těchto zdrojích, abychom mohli 
vyhodnocovat, s jakým úspěchem reformovaná politika řeší problémy dlouhodobého 
zabezpečování potravin. Jde tedy o posouzení toho, jak účelně jsou vynakládány veřejné 
prostředky. Mezi tyto údaje by s ohledem na závažné problémy spojené se změnou klimatu, 
lesními požáry atp. měly patřit i údaje o zemědělsko-lesnické půdě. 

Pozměňovací návrh 288
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření financovaná podle čl. 6 písm. c) 
se týkají shromažďování nebo nákupu 
údajů nezbytných pro provádění a 
sledování společné zemědělské politiky, 
včetně údajů získaných ze satelitů a 

Opatření financovaná podle čl. 6 písm. c) 
se týkají shromažďování nebo nákupu 
údajů nezbytných pro provádění a 
sledování společné zemědělské politiky, 
včetně údajů získaných ze satelitů a 
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meteorologických údajů, vytváření 
infrastruktury prostorových údajů a tvorby 
internetových stránek, provádění 
specifických studií o klimatických 
podmínkách a aktualizace 
agrometeorologických a ekonometrických 
modelů. Je-li potřeba, tato opatření se 
provádějí ve spolupráci s laboratořemi a 
subjekty členských států.

meteorologických údajů, vytváření 
infrastruktury prostorových údajů a tvorby 
internetových stránek, provádění 
specifických studií o klimatických 
podmínkách, sledování stavu a funkčnosti 
půdy (např. statistický průzkum využití 
půdy a krajinného krytu – LUCAS) a 
aktualizace agrometeorologických a 
ekonometrických modelů. Je-li potřeba, 
tato opatření se provádějí ve spolupráci s 
laboratořemi a subjekty členských států.

Or. en

Odůvodnění

Odstartuje-li tato reforma investování veřejných prostředků do paradigmatického posunu v 
systémech produkce potravin, pak vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou založeny na 
vyčerpatelných přírodních zdrojích, jako je půda, musíme zajistit přístup k údajům o těchto 
zdrojích, abychom mohli vyhodnocovat, s jakým úspěchem reformovaná politika řeší 
problémy dlouhodobého zabezpečování potravin; jde tedy o posouzení toho, jak účelně jsou 
vynakládány veřejné prostředky.

Pozměňovací návrh 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit, aby byly dodržovány 
roční stropy stanovené v nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [víceletý finanční rámec] a 
určené k financování výdajů souvisejících s 
trhem a přímých plateb, stanoví se míra 
úpravy přímých plateb, pokud odhady 
financování opatření financovaných v 
rámci uvedeného dílčího stropu pro daný 
rozpočtový rok naznačují, že platné roční 
stropy budou překročeny.

1. S cílem zajistit, aby byly dodržovány 
roční stropy stanovené v nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [víceletý finanční rámec] a 
určené k financování výdajů souvisejících s 
trhem a přímých plateb, stanoví se míra 
úpravy přímých plateb, pokud odhady 
financování opatření financovaných v 
rámci uvedeného dílčího stropu pro daný 
rozpočtový rok naznačují, že platné roční 
stropy, při zohlednění rozpětí ve výši 
300 000 000 EUR pod tímto stropem,
budou překročeny.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající rozpětí ve výši 300 milionů EUR pod dílčím stropem EZZF má sloužit jako 
bezpečnostní zóna pro správu rozpočtu EZZF a tento mechanismus bychom neměli narušovat.

Pozměňovací návrh 290
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 1. prosince může Rada na návrh 
Komise na základě nových informací, 
které má k dispozici, přizpůsobit míru 
úpravy přímých plateb stanovenou podle 
odstavců 2 a 3.

4. Jsou-li po vydání rozhodnutí podle 
odstavců 2 a 3 k dispozici nové informace, 
může Komise na základě těchto informací
do 1. prosince přizpůsobit míru úpravy 
přímých plateb stanovenou podle odstavců 
2 a 3 prostřednictvím prováděcích aktů, 
aniž by uplatňovala postup podle čl. 112 
odst. 2 nebo 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před použitím tohoto článku se nejprve 
zváží částka schválená rozpočtovým 
orgánem pro rezervu pro případ krizí v 
odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a o řádném finančním řízení.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před použitím tohoto článku se nejprve 
zváží částka schválená rozpočtovým 
orgánem pro rezervu pro případ krizí v 
odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a o řádném finančním řízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neměly by být vynakládány žádné mimorozpočtové prostředky. Nastane-li krize, měla by být 
zohledněna v rozpočtu, a proto odstavec 6 tohoto článku není potřeba.

Pozměňovací návrh 293
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před použitím tohoto článku se nejprve 
zváží částka schválená rozpočtovým 
orgánem pro rezervu pro případ krizí v 
odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a o řádném finančním řízení.

vypouští se

Or. lv
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Pozměňovací návrh 294
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Před použitím tohoto článku se nejprve 
zváží částka schválená rozpočtovým 
orgánem pro rezervu pro případ krizí v 
odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
o řádném finančním řízení.

6. Před předložením návrhu podle 
odstavce 2 Komise ověří, zda nastaly 
podmínky pro použití rezervy pro případ 
krizí v odvětví zemědělství uvedenou v 
bodu 14 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
o řádném finančním řízení, a pokud ano, 
svůj návrh příslušně přizpůsobí. 

Or. de

Odůvodnění

Musí být učiněny kroky, které zajistí, aby nebyla rozpočtová kázeň využívána jako náhražka 
rezervy pro případ krize, vede-li výjimečný stav na trhu k nárůstu plánovaných výdajů za 
opatření přijatá podle článku 159 jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

Pozměňovací návrh 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu 
rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 pro rozpočtový rok N, navrhne Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nebo Radě 
opatření nezbytná k zajištění dodržení 
uvedené částky.

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu 
rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 pro rozpočtový rok N při zohlednění 
rozpětí uvedeného v čl. 25 odst. 1 tohoto 
nařízení, navrhne Komise Evropskému 
parlamentu a Radě nebo Radě opatření 
nezbytná k zajištění dodržení uvedené 
částky.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 25 odst. 1, který do uvedeného odstavce vkládá 
rozpětí v rámci dílčího stropu EZZF, měl by být stejný odkaz vložen i do čl. 26 odst. 2 v 
souladu se stávajícím nařízením 1290/2005.

Pozměňovací návrh 296
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 a že nemůže v rámci svých pravomocí
přijmout dostatečná nápravná opatření, 
navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že 
tato částka bude dodržena. Tato opatření 
přijme Rada na základě čl. 43 odst. 3 
Smlouvy nebo Evropský parlament a Rada 
na základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje 
riziko překročení částky uvedené v článku 
16 a že nemůže v rámci svých pravomocí 
přijmout dostatečná nápravná opatření, 
navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že 
tato částka bude dodržena. Tato opatření 
přijmou Evropský parlament a Rada na 
základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 297
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Zamezení dvojímu financování

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány 
z jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Or. pl
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text v soulad se změnami provedenými v hlavě II části 1 
nařízení (EU) č. […] [přímé platby] a v článku 100 tohoto nařízení. Nevyužité prostředky ze 
systémů přímé podpory a částky získané v důsledku snížení a vyloučení z plateb mohou 
členské státy vyhradit na dodatečnou pomoc na opatření financovaná z EZFRV.

Pozměňovací návrh 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány z 
jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle hlavy III kapitoly 2 nařízení (EU) č. 
přímé platby/2012 a čl. 30 odst. 2 nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx, nesmí být 
výdaje financované v rámci EZFRV 
financovány z jiných prostředků v rámci 
rozpočtu EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány z 
jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

S výjimkou podpory podle článků 29 a 30 
nařízení EZFRV/2012, kterou nejsou 
dotčeny platby v rámci hlavy III kapitoly 
II nařízení přímé platby/2012, nesmí být 
výdaje financované v rámci EZFRV 
financovány z jiných prostředků v rámci 
rozpočtu EU.

Or. de
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Pozměňovací návrh 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány z 
jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle článku 29 a čl. 30 odst. 2 nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx, nesmí být 
výdaje financované v rámci EZFRV 
financovány z jiných prostředků v rámci 
rozpočtu EU.

Or. en

Odůvodnění

Tento doplněk umožní, aby měly agroenvironmentální systémy automaticky nárok na platby 
na ekologická opatření v rámci nového režimu pilíře I.

Pozměňovací návrh 301
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx, nesmí být výdaje 
financované v rámci EZFRV financovány z 
jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu 
podle čl 29 odst. 2 a čl. 30 odst. 2 nařízení 
(EU) č. rozvoj venkova/xxx, nesmí být 
výdaje financované v rámci EZFRV 
financovány z jiných prostředků v rámci 
rozpočtu EU.

Or. de

Odůvodnění

Opatření spadající do článku 29 nařízení (EU) EZFRV/2012 by měly mít nárok na podporu i 
podle nařízení (EU) přímé platby/2012.
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Pozměňovací návrh 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. es

Odůvodnění

7 %  více odpovídá podílu vyplácených záloh, průběžných plateb a následných úhrad a 
nebude vytvářet takový tlak na peněžní tok členských států.

Pozměňovací návrh 303
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

(1) Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu rozvoje venkova, 
vyplatí členskému státu počáteční částku 
předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.
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Or. de

Pozměňovací návrh 304
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. lv
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Pozměňovací návrh 306
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. pt

Pozměňovací návrh 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. es
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Pozměňovací návrh 308
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 % 
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období, pokud členský stát 
neoznámí Komisi do dvou měsíců od 
vydání rozhodnutí, že o částku 
předběžného financování nemá zájem. 
Tato částka předběžného financování 
představuje 4 % příspěvku z EZFRV na 
daný program. V závislosti na dostupnosti 
rozpočtových prostředků může být 
rozdělena nejvýše na tři splátky. První 
splátka představuje 2 % příspěvku z 
EZFRV na daný program.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli mnohé členské státy předběžné financování potřebují, aby mohly zahájit své programy, 
není to pravidlem u všech z nich. Pokud by měl členský stát možnost předběžné financování 
odmítnout, nemá-li o něj zájem, nebyl by vytvářen takový tlak na rozpočet a uvolnily by se 
prostředky, které by mohly získat ostatní členské státy (za těchto podmínek by mohla být
Komisí stanovená 4 % výrazně zvýšena).

Pozměňovací návrh 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 % 

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období, pokud daný členský 
stát neoznámí Komisi do 2 měsíců od 
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příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

vydání rozhodnutí, že o částku 
předběžného financování nemá zájem. 
Tato částka předběžného financování 
představuje 4 % příspěvku z EZFRV na 
daný program. V závislosti na dostupnosti 
rozpočtových prostředků může být 
rozdělena nejvýše na tři splátky. První 
splátka představuje 2 % příspěvku z 
EZFRV na daný program.

Or. en

Odůvodnění

Aby nebyl vytvářen tlak na rozpočty členských států, měly by mít členské státy, které nemají 
zájem o zálohu na zahájení svých programů, možnost odmítnout, což jim umožní účinnější 
správu jejich prostředků na rozvoj venkova.

Pozměňovací návrh 310
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 % 
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 % 
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 4 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky. První splátka představuje 2 % 
příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o 
schválení programu, vyplatí počáteční 
částku předběžného financování na celé 
programové období. Tato částka 
předběžného financování představuje 7 %
příspěvku z EZFRV na daný program. V 
závislosti na dostupnosti rozpočtových 
prostředků může být rozdělena nejvýše na 
tři splátky.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
režimu předběžného financování podle 
tohoto článku nevyužijí.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé programy rozvoje venkova. 
Vypočítávají se tak, že se sazba 
spolufinancování jednotlivých opatření 
použije na potvrzené veřejné výdaje na 
dané opatření.

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé programy rozvoje venkova. 
Vypočítávají se tak, že se sazba 
spolufinancování jednotlivých opatření 
použije na potvrzené veřejné výdaje na 
dané opatření nebo na celkové způsobilé 
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výdaje zahrnující veřejné a soukromé 
výdaje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předání výkazu výdajů podepsaného 
akreditovanou platební agenturou v 
souladu s čl. 102 odst. 1 písm. c) Komisi;

a) předání měsíčního výkazu výdajů 
podepsaného akreditovanou platební 
agenturou v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. 
c) Komisi;

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byl u výkazů výdajů a následných úhrad z EZFRV uplatňován stejný systém 
jako v případě EADG (záruční sekce EZOZF) v letech 2000–2006 (články 17 a 18 pro EZZF 
a článek 35 pro EZFRV). Tím by se celý systém zjednodušil.

Pozměňovací návrh 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise automaticky zruší každou část 
rozpočtového závazku na program rozvoje 
venkova, která nebyla použita na 
předběžné financování nebo na průběžné 
platby nebo u níž nebyl Komisi předložen 
výkaz výdajů splňující požadavky 
stanovené v čl. 35 odst. 3, pokud jde o 
výdaje vzniklé do 31. prosince druhého 
roku následujícího po roce, kdy byl učiněn 
rozpočtový závazek.

1. Komise automaticky zruší každou část 
rozpočtového závazku členského státu, 
která nebyla použita na předběžné 
financování nebo na průběžné platby nebo 
u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů 
splňující požadavky stanovené v čl. 35 
odst. 3, pokud jde o výdaje vzniklé do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek.
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Odůvodnění

Automatické rušení závazků v rámci EZFRV by se mělo dít spíše na úrovni členských států než 
na úrovni programů (čl. 37 odst. 1), jak je navrženo; tím by se zjednodušila správa.

Pozměňovací návrh 316
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které z důvodu 
federativního státního uspořádání nebo 
regionálního správního členění 
předkládají několik programů rozvoje 
venkova, mohou částky nevyčerpané do 
31. prosince druhého roku následujícího 
po roce vzniku daného rozpočtového 
závazku u jednoho či více programů 
rozvoje venkova započíst proti částkám 
vynaloženým po tomto datu v rámci jiných 
programů rozvoje venkova. Pokud by i 
přes tento zápočet zbývaly prostředky, 
které by měly být předmětem rušení 
závazku, jsou tyto prostředky poměrným 
způsobem přiděleny na programy rozvoje 
venkova, které vykazují nevyčerpané 
částky.

Or. de

Pozměňovací návrh 317
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které předkládají 
několik programů rozvoje venkova, 
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mohou částky nevyčerpané do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce vzniku daného rozpočtového závazku 
u jednoho či více programů rozvoje 
venkova započíst proti částkám 
vynaloženým po tomto datu v rámci jiných 
programů rozvoje venkova. Pokud by i 
přes tento zápočet zbývaly prostředky, 
které by měly být předmětem rušení 
závazku, jsou tyto prostředky poměrným 
způsobem přiděleny na programy rozvoje 
venkova, které vykazují nevyčerpané 
částky.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 318
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které předkládají 
několik programů rozvoje venkova, 
mohou částky nevyčerpané do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce vzniku daného rozpočtového závazku 
u jednoho či více programů rozvoje 
venkova započíst proti částkám 
vynaloženým po tomto datu v rámci jiných 
programů rozvoje venkova. Pokud by i 
přes tento zápočet zbývaly prostředky, 
které by měly být předmětem rušení 
závazku, jsou tyto prostředky poměrným 
způsobem přiděleny na programy rozvoje 
venkova, které vykazují nevyčerpané 
částky.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 319
Michel Dantin
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ta část rozpočtových závazků, která se 
týká podpory podle čl. 37 odst. 1 písm. b) a 
c) nařízení (EU) č. XXXXXX (o podpoře 
rozvoje venkova).

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
Komise automaticky zruší každou část 
rozpočtového závazku na program rozvoje 
venkova, která nebyla použita na 
předběžné financování nebo na průběžné 
platby nebo u níž nebyl Komisi předložen 
výkaz výdajů splňující požadavky 
stanovené v čl. 35 odst. 3, pokud jde o 
výdaje vzniklé do 31. prosince druhého 
roku následujícího po roce, kdy byl 
učiněn rozpočtový závazek.
Rušení závazků se však nepoužije na 
rozpočtový závazek za rok 2014.
Pro účely rušení závazků se k 
rozpočtovým závazkům za roky 2015 až 
2020 připočte vždy jedna šestina závazku 
za rok 2014.

Or. it

Pozměňovací návrh 321
Peter Jahr, Albert Deß
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Návrh nařízení
Název 4 – kapitola 2 – oddíl 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 322
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Název 4 – kapitola 2 – oddíl 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 38 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 vypouští se
Rozpočtové závazky
Rozhodnutí Komise o přijetí seznamu 
projektů, jimž se uděluje cena za 
inovativní místní spolupráci, uvedených v 
čl. 58 odst. 4 nařízení (EU) č. rozvoj 
venkova/xxx představuje finanční 
rozhodnutí ve smyslu čl. [75 odst. 2] 
nařízení (EU) č. finanční nařízení/xxx. Po 
přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním 
pododstavci přidělí Komise rozpočtový 
závazek podle členského státu na celkovou 
částku cen vyčleněných na projekty v 
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dotyčném členském státě v rámci limitu 
uvedeného v čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 
rozvoj venkova/xxx.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 vypouští se
Platby členským státům
1. V rámci průběžných plateb podle 
článku 35 provádí Komise platby s cílem 
uhradit výdaje vzniklé akreditovaným 
platebním agenturám při udělování cen 
uvedených v tomto oddíle v rámci limitů 
dostupných rozpočtových závazků pro 
dotyčný členský stát.
2. Každá platba podléhá předání výkazu 
výdajů podepsaného akreditovanou 
platební agenturou v souladu s čl. 102 
odst. 1 písm. c) Komisi.
3. Akreditované platební agentury 
vyhotoví a předávají Komisi přímo nebo 
prostřednictvím koordinačního subjektu, 
pokud byl určen, výkazy výdajů na cenu 
za inovativní místní spolupráci v obdobích 
stanovených Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3.
Tyto výkazy výdajů zahrnují výdaje 
vzniklé akreditovaným platebním 
agenturám během každého dotyčného 
období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 vypouští se
Automatické zrušení závazků u ceny za 
inovativní, místní spolupráci
Komise automaticky zruší částky uvedené 
v čl. 38 druhém pododstavci, které nebyly 
použity na úhradu členským státům, jak je 
stanoveno v článku 39, nebo u nichž nebyl 
v souvislosti s výdaji vzniklými do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek, 
Komisi předložen výkaz výdajů splňující 
podmínky stanovené v uvedeném článku.
Obdobně se použije čl. 37 odst. 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byl finanční dopad přiměřený 
zpoždění, které je při platbě zjištěno, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o pravidla pro snížení 
plateb v případě nedodržení platební lhůty.

Aby byl finanční dopad přiměřený 
zpoždění, které je při platbě zjištěno, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o pravidla pro snížení 
plateb v případě nedodržení platební lhůty.
Tento odstavec se nepoužije v případě, že 
okolnosti, které vedly ke zpoždění platby, 
nemohl členský stát ovlivnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Platební agentury by neměly podléhat povinnosti platby úroku z prodlení. Platební agentury 
jsou již předmětem finančních oprav, dojde-li ke zpoždění plateb, a úrok z prodlení by 
znamenal dvojitý postih. Zpoždění plateb může mít řadu legitimních důvodů vyplývajících z 
okolností, které platební agentura nemůže ovlivnit.

Pozměňovací návrh 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 332
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. sk

Pozměňovací návrh 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok 
z prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

vypouští se

Or. ro

Odůvodnění

Toto ustanovení by zasahovalo do pravomoci členských států spravovat své státní rozpočty.  

Pozměňovací návrh 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení.

Or. es
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Odůvodnění

Komise je přesvědčena, že příjemci podpory musí dostat částky, které jim náleží, ve lhůtách 
stanovených v právních předpisech EU. Tento přístup Komise chápeme, avšak je nutné 
dodržovat platné právní předpisy členských států, a proto žádáme, aby byla tato skutečnost 
řádně zohledňována ve znění předpisů EU.

Pozměňovací návrh 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba dodržovat platné vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 336
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu.

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný 
termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z 
prodlení, a to za podpory vnitrostátního 
rozpočtu. Tento odstavec se nepoužije v 
případě, že ke zpoždění platby nedošlo 
vinou členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů určí, v jakých případech vyšší moci a 
výjimečných případech nemusí být 
příjemcům hrazen úrok z prodlení, je-li 
podpora vyplacena později než ve lhůtě 
stanovené právními předpisy EU.

Or. lt

Pozměňovací návrh 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jedna nebo více základních součástí 
daného vnitrostátního kontrolního systému 
neexistuje nebo není účinná z důvodu 
závažnosti nebo přetrvávání zjištěných 
nedostatků nebo neoprávněné platby 
nejsou získávány zpět s nezbytnou 
pečlivostí;

a) jedna nebo více základních součástí 
daného kontrolního systému neexistuje 
nebo není účinná z důvodu závažnosti nebo 
přetrvávání zjištěných nedostatků; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
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Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. bg

Pozměňovací návrh 340
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Článek 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. lv

Pozměňovací návrh 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. de
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Pozměňovací návrh 343
Katarína Neveďalová

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. sk

Pozměňovací návrh 344
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
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zaslány včas.

Or. pt

Pozměňovací návrh 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Článek 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Julie Girling, James Nicholson

Návrh nařízení
Článek 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se 
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení 
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
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počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. en

Odůvodnění

Pozastavení plateb v případě opožděného předložení statistických údajů je nepřiměřené a 
zbytečné opatření, a proto by mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení 
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by umožňoval pozastavit platby platebním agenturám, pokud by platební 
agentura nepředložila Komisi ve stanovené lhůtě statistiku kontrol. To je nepřiměřený postih.
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Pozměňovací návrh 348
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se
Pozastavení plateb v případě pozdního 
oznámení
Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. pt

Pozměňovací návrh 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu kontrol provedených podle článku 
61 a o jejich výsledku, a členské státy toto 
období překročí, může Komise v souladu 
se zásadou proporcionality a s 
podrobnými pravidly přijatými na základě 
čl. 48 odst. 5 a při náležitém zohlednění 
doby prodlení pozastavit měsíční platby 
uvedené v článku 18 nebo průběžné platby 
uvedené v článku 35, pro které nebyly 
příslušné statistické informace zaslány 
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včas, vyjma případů vyšší moci nebo 
výjimečných okolností.

Or. es

Odůvodnění

Musí být náležitě zohledňovány okolnosti, které mohou ztížit sběr a předkládání údajů. 
Zásada proporcionality musí být dodržována i s ohledem na dobu prodlení a na dotčené 
platby.

Pozměňovací návrh 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu kontrol provedených podle článku 
61 a o jejich výsledku, a členské státy toto 
období překročí, může Komise v souladu 
se zásadou proporcionality, při zohlednění 
doby prodlení a v souladu s podrobnými 
pravidly, která přijala na základě čl. 48 
odst. 5, pozastavit měsíční platby uvedené 
v článku 18 nebo průběžné platby uvedené 
v článku 35, pro které nebyly příslušné 
statistické informace zaslány včas. Komise 
zejména důsledně rozlišuje mezi případy, 
kdy opožděné předložení údajů ohrožuje 
udělování absolutoria za plnění ročního 
rozpočtu, a případy, kdy toto nebezpečí 
nehrozí.

Or. en

Odůvodnění

K pozastavení plateb by se mělo přistupovat jen tehdy, je-li ohroženo udělování absolutoria 
za plnění ročního rozpočtu. Je nutné zde uplatňovat maximální přiměřenost.
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Pozměňovací návrh 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas, a to za předpokladu, že jsou 
v době, kdy členské státy sestavují 
databáze, hotové a dostupné všechny 
předpisy a pokyny týkající se těchto 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas, a to za předpokladu, že 
Komise členským státům v dostatečném 
předstihu před začátkem referenčního 
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období poskytla veškeré informace, 
formuláře a vysvětlení, jež potřebují k 
sestavení příslušných statistik.

Or. de

Odůvodnění

Komise musí v dostatečném předstihu před začátkem referenčního období členským státům 
poskytnout potřebné formuláře a vysvětlení. 

Pozměňovací návrh 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas, vyjma případů vyšší moci 
nebo výjimečných okolností, v souladu se 
zásadou proporcionality.

Or. es

Pozměňovací návrh 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví Pokud právní předpisy v odvětví 
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zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu provedených kontrol a o jejich 
výsledku, a členské státy toto období 
překročí, může Komise pozastavit měsíční 
platby uvedené v článku 18 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 35, pro které 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas, avšak ne dříve, než byl 
členský stát písemně upozorněn na 
možnost uplatnění této sankce.

Or. ro

Pozměňovací návrh 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby se zajistilo dodržování zásady 
proporcionality při použití článku 44, 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111 týkajících se pravidel pro:

vypouští se

a) seznam opatření, která spadají pod 
článek 44;
b) sazby a období pozastavení plateb podle 
uvedeného článku;
c) podmínky pro ukončení pozastavení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v návaznosti na vypuštění čl. 42 odst. 2 a článku 44.

Pozměňovací návrh 356
Alfreds Rubiks
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Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit další pravidla 
týkající se povinnosti stanovené v článku 
46 a rovněž zvláštní podmínky vztahující 
se na informace, které se zanášejí do účtů 
vedených platebními agenturami. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. lv

Pozměňovací návrh 357
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidel pro financování a účetnictví 
intervenčních opatření ve formě 
veřejného skladování, jakož i pro další 
výdaje financované z EZZF a EZFRV;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 358
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínek upravujících provádění 
automatického rušení závazků;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidel pro vyplácení úroků z prodlení 
příjemcům členskými státy, jak je uvedeno 
v čl. 42 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidel pro vyplácení úroků z prodlení 
příjemcům členskými státy, jak je uvedeno 
v čl. 42 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v návaznosti na vypuštění čl. 42 odst. 2 a článku 44.
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Pozměňovací návrh 361
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, jimiž stanoví:
a) pravidla pro financování a účetnictví 
intervenčních opatření ve formě 
veřejného skladování, jakož i pro další 
výdaje financované z EZZF a EZFRV;
b) podmínky provádění automatického 
rušení závazků.

Or. de

Odůvodnění

Tato rozhodnutí nejsou čistě technická, a proto musí být přijímána prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 362
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena. 
Zástupci dotyčného členského státu se 
mohou této kontroly zúčastnit.

Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena, a 
provádí koordinaci kontrol, aby omezila 
dopady na platební agentury. Zástupci 
dotyčného členského státu se mohou této 
kontroly zúčastnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 49. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sníží četnost kontrol na místě v 
těch členských státech, v nichž se podle 
stanoviska certifikačního subjektu 
ohledně zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací pohybuje 
chybovost na přijatelné úrovni. 

Or. en

Odůvodnění

Kontroly na místě prováděné Komisí by měly být omezeny, pokud z kontroly zákonnosti a 
správnosti vyplývá, že se chybovost pohybuje na přijatelné úrovni, aby se snížily náklady 
spojené s těmito kontrolami.

Pozměňovací návrh 364
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 49. – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sníží četnost kontrol na místě v 
těch členských státech, v nichž se podle 
stanoviska certifikačního subjektu 
ohledně zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací pohybuje 
chybovost na přijatelné úrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy poskytují Komisi veškeré 
informace o zjištěných nesrovnalostech a 
případech podezření na podvod a o 
krocích podniknutých za účelem zpětného 
získání neoprávněných plateb v souvislosti 
s těmito nesrovnalostmi a podvody podle 
oddílu III této kapitoly.

3. Členské státy poskytují Komisi veškeré 
informace o zjištěných nesrovnalostech a o 
krocích podniknutých za účelem zpětného 
získání neoprávněných plateb v souvislosti 
s těmito nesrovnalostmi a podvody podle 
oddílu III této kapitoly.

Or. en

Odůvodnění

Není třeba výslovně zmiňovat podvody, neboť ty by patřily mezi nesrovnalosti. Hrozí, že 
ponecháním tohoto textu by vznikly zbytečné další informační povinnosti.

Pozměňovací návrh 366
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi.

Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi.
Tyto podklady mohou být uchovávány 
v elektronické podobě.

Or. de

Pozměňovací návrh 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi.

Akreditované platební agentury 
shromažďují podklady k provedeným 
platbám a doklady týkající se provádění 
správních a fyzických kontrol 
předepsaných právními předpisy Unie a 
poskytují tyto doklady a údaje Komisi.
Tyto podklady mohou být uchovávány a 
zasílány v elektronické podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit pravidla týkající se:

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 111, jimiž stanoví pravidla 
týkající se:

Or. de

Pozměňovací návrh 369
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podmínek, za nichž jsou uchovávány 
podklady uvedené v článku 51, včetně 
způsobu a doby jejich uchování.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá prováděcím pravidlům pro provádění pozměňovacího 
návrhu 48 předloženého zpravodajem.

Pozměňovací návrh 370
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu a závažnost porušení 
pravidel a finanční újmu, kterou Unie 
utrpěla.

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu a závažnost porušení 
pravidel, přičemž vyloučené částky se 
zakládají na posouzení rizika pro 
zemědělské fondy v důsledku tohoto 
porušení.

Or. en

Odůvodnění

Výpočet opravy u zemědělských fondů by měl vycházet z posouzení skutečného rizika pro 
zemědělské fondy; nemělo by se jednat o paušální opravu, která může vést k nepřiměřené výši 
vyloučení.
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Pozměňovací návrh 372
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu a závažnost porušení 
pravidel a finanční újmu, kterou Unie 
utrpěla.

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu porušení pravidel, 
přičemž vyloučené částky se zakládají na 
posouzení rizika pro zemědělské fondy v 
důsledku tohoto porušení.

Or. en

Odůvodnění

Jde o upřesnění pozměňovacího návrhu 52 předloženého zpravodajem.

Pozměňovací návrh 373
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu a závažnost porušení 
pravidel a finanční újmu, kterou Unie 
utrpěla.

2. Komise posuzuje částky, které mají být 
vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Komise 
bere v úvahu povahu a závažnost porušení 
pravidel a finanční újmu, kterou Unie 
utrpěla. Vyloučené částky v žádném 
případě nepřesáhnou riziko pro 
zemědělské fondy uvedené ve stanovisku 
certifikačního subjektu ohledně 
zákonnosti a správnosti uskutečněných 
operací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise při svých finančních opravách 
vychází z jednotlivých případů zjištěných 
nesrovnalostí nebo bere v úvahu 
systémovou povahu nesrovnalostí, aby 
stanovila, zda použít opravu extrapolací 
nebo paušální sazbou.
Opravy paušální sazbou jsou použity 
pouze tehdy, je-li vzhledem k povaze 
případu nemožné buď určit rozsah a výši 
zjištěných nesrovnalostí, nebo 
extrapolovat částku, která má být 
opravena.

Or. en

Odůvodnění

Opravy paušální sazbou by měly být krajním řešením, není-li možné určit rozsah či výši 
nesrovnalostí jiným způsobem.

Pozměňovací návrh 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise při svých finančních opravách 
vychází z jednotlivých případů zjištěných 
nesrovnalostí nebo bere v úvahu 
systémovou povahu nesrovnalostí, aby 
stanovila, zda použít opravu extrapolací 
nebo paušální sazbou.
Opravy paušální sazbou mohou být 
použity pouze tam, kde je vzhledem k 
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povaze případu nemožné buď určit rozsah 
a výši zjištěných nesrovnalostí, nebo 
extrapolovat částku, která má být 
opravena.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění je důležité pro to, aby bylo zajištěno, že finanční opravy paušální sazbou budou 
využívány pouze v krajním případě. Přednostně by se mělo vycházet z jednotlivých případů 
zjištěných nesrovnalostí.

Pozměňovací návrh 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování posoudí.

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která 
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování zohlední doporučení uvedená 
ve zprávě. Rozhodne-li se Komise, že se od 
doporučení uvedených ve zprávě odchýlí, 
uvede důvody, které ji k tomu vedly.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se Komise rozhodne, že nebude brát rozhodnutí smírčího subjektu v úvahu, měla by 
mít povinnost uvést důvody.

Pozměňovací návrh 377
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji 
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování posoudí.

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran a dosažení společného postoje. 
Výsledky řízení budou předmětem zprávy 
zaslané Komisi, která ji před vydáním 
rozhodnutí o zamítnutí financování
posoudí.

Or. lv

Pozměňovací návrh 378
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji 
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování posoudí.

Není-li dosaženo dohody, může členský 
stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení 
řízení, jehož účelem je smíření stanovisek 
obou stran. Výsledky řízení budou 
předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji 
před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 
financování posoudí s cílem přijmout 
zjištění, jež jsou ve zprávě uvedena.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) schvalování souladu podle článku 54, 
pokud jde o opatření přijímaná v 
souvislosti s přijetím rozhodnutí a jeho 

b) schvalování souladu podle článku 54, 
pokud jde o opatření přijímaná v 
souvislosti s přijetím rozhodnutí a jeho 
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provádění, včetně výměny informací mezi 
Komisí a členskými státy a platných lhůt, 
jakož i smírčího řízení stanoveného v 
uvedeném článku, včetně zřízení, 
povinností, složení a pracovního režimu 
smírčího subjektu.

provádění, včetně výměny informací mezi 
Komisí a členskými státy, sazeb oprav 
spolufinancování, jež mají být uplatněny,
a platných lhůt, jakož i smírčího řízení 
stanoveného v uvedeném článku, včetně 
zřízení, povinností, složení a pracovního 
režimu smírčího subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Paušální sazby finančních oprav mají tak velký finanční význam, že by měly být stanoveny v 
právních předpisech, a nikoli v pokynech Komise, jako je tomu nyní.

Pozměňovací návrh 380
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do 24 měsíců od data, 
kdy platební agentura nebo subjekt 
odpovědný za zpětné získání platby obdrží 
zprávu o kontrole nebo podobný 
dokument upozorňující na zjištění 
nesrovnalosti. Odpovídající částky se 
současně zaznamenají do knihy dlužníků 
platební agentury.

Or. de

Pozměňovací návrh 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do 24 měsíců od data, 
kdy byla schválena zpráva o kontrole nebo 
podobný dokument upozorňující na 
nesrovnalosti a kdy tuto zprávu nebo 
podobný dokument obdrží platební 
agentura či subjekt odpovědný za zpětné 
získání platby, je-li to relevantní. 
Odpovídající částky se současně
zaznamenají do knihy dlužníků platební 
agentury.

Or. fr

Pozměňovací návrh 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do 24 měsíců od data, 
kdy byla schválena zpráva o kontrole nebo 
podobný dokument upozorňující na 
zjištění nesrovnalosti a kdy tuto zprávu 
nebo podobný dokument obdrží platební 
agentura či subjekt odpovědný za zpětné 
získání platby, je-li to relevantní.
Odpovídající částky se při vydání 
požadavku na zpětné získání platby
zaznamenají do knihy dlužníků platební 
agentury.

Or. en
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Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit datum zahájení postupu zpětného získávání, 
přičemž lhůta, do kdy musí platební agentury o vrácení platby požádat, je rozšířena z 12 na 
24 měsíců. Znovu také zavádí nynější praxi, kdy 50 % částky nesrovnalostí, která nebyla 
zpětně získána, jde k tíži členského státu a 50 % k tíži rozpočtu EU (podle návrhu Komise by 
šla celá částka k tíži členského státu). Mimoto by se až o 50 % prodloužila lhůta pro zpětné 
získání platby v případě okolností, které platební agentura nemůže ovlivnit.

Pozměňovací návrh 383
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do 24 měsíců od data, 
kdy platební agentura nebo subjekt 
odpovědný za zpětné získání platby schválí 
vlastní zprávu o kontrole nebo podobný 
dokument předložený kontrolním 
subjektem, který na základě konkrétních 
skutečností upozorňuje na zjištění 
nesrovnalosti. Odpovídající částky se 
současně zaznamenají do knihy dlužníků 
platební agentury.

Or. it

Pozměňovací návrh 384
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb nejpozději do 24 
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prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

měsíců od data, kdy příslušný vnitrostátní 
orgán určí na základě závěrečné zprávy o 
kontrole nebo podobného dokumentu v 
souladu s platnými právními předpisy 
částku, která má být zpětně získána, a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 385
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do 24 měsíců od data, 
kdy byla schválena zpráva o kontrole nebo 
podobný dokument upozorňující na 
zjištění nesrovnalosti a kdy tuto zprávu 
nebo podobný dokument obdrží platební 
agentura či subjekt odpovědný za zpětné 
získání platby, je-li to relevantní.
Odpovídající částky se při vydání 
požadavku na zpětné získání platby
zaznamenají do knihy dlužníků platební 
agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 1. V případě neoprávněných plateb v 
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důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb nejpozději do 24 
měsíců od data, kdy příslušný vnitrostátní 
orgán určí na základě závěrečné zprávy o 
kontrole nebo podobného dokumentu v 
souladu s platnými právními předpisy 
částku, která má být zpětně získána, a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti ve 
správním nebo soudním řízení a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

Or. es

Pozměňovací návrh 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
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prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

data, kdy byla schválena zpráva o kontrole 
nebo podobný dokument upozorňující na 
zjištění nesrovnalosti a kdy tuto zprávu 
nebo podobný dokument obdrží platební 
agentura či subjekt odpovědný za zpětné 
získání platby, je-li to relevantní.  
Odpovídající částky se při vydání 
požadavku na zpětné získání platby
zaznamenají do knihy dlužníků platební 
agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
schválení první zprávy o kontrole, která 
upozorňuje na zjištění nesrovnalosti ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 2988/95 o ochraně 
finančních zájmů Evropských 
společenství, popřípadě od data, kdy tuto 
zprávu obdrží platební agentura nebo 
subjekt odpovědný za zpětné získání 
platby, a odpovídající částky zaznamenají 
do knihy dlužníků platební agentury.

Or. lt

Pozměňovací návrh 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do dvou let od 
prvního zjištění této nesrovnalosti a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.

Or. es

Pozměňovací návrh 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, v maximální výši 50 % členský stát a 
v maximální výši 50 % jsou kryty z 
rozpočtu EU, aniž je dotčen požadavek, že
tento členský stát musí pokračovat ve 
zpětném získávání v souladu s článkem 60.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zachovává praxi podle stávajících předpisů, kdy je finanční 
břemeno sdíleno v souladu se zásadou společné správy finančních prostředků. 

Pozměňovací návrh 392
Robert Dušek
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Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu EU. Sdílením 
finančního břemena v případě, že nebyly 
platby získány zpět, není dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit datum zahájení postupu zpětného získávání, 
přičemž lhůta, do kdy musí platební agentury o vrácení platby požádat, je rozšířena z 12 na 
24 měsíců. Znovu také zavádí nynější praxi, kdy 50 % částky nesrovnalostí, která nebyla 
zpětně získána, jde k tíži členského státu a 50 % k tíži rozpočtu EU (podle návrhu Komise by 
šla celá částka k tíži členského státu). Mimoto by se až o 50 % prodloužila lhůta pro zpětné 
získání platby v případě okolností, které platební agentura nemůže ovlivnit.

Pozměňovací návrh 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, v maximální výši 50 % členský stát a 
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požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

v maximální výši 50 % jsou kryty z 
rozpočtu EU, aniž je dotčen požadavek, že 
tento členský stát musí pokračovat ve 
zpětném získávání v souladu s článkem 60.

Or. es

Odůvodnění

Měla by být zachována praxe podle stávajících předpisů, kdy je finanční břemeno sdíleno v 
souladu se zásadou společné správy finančních prostředků. 

Pozměňovací návrh 396
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. pt

Pozměňovací návrh 397
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
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plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % členský stát a z 50 % jsou 
kryty z rozpočtu EU, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. ro

Pozměňovací návrh 399
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
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plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. pt

Pozměňovací návrh 401
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
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nepodařilo získat zpět ve lhůtě uvedené v 
prvním pododstavci a částka, která má být 
získána zpět, přesahuje 1 milion EUR, 
může Komise na žádost členského státu 
tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 50 % 
původní lhůty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
nepodařilo získat zpět ve lhůtě uvedené v 
prvním pododstavci a částka, která má být 
získána zpět, přesahuje 1 milion EUR, 
může Komise na žádost členského státu 
tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 50 % 
původní lhůty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 403
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
nepodařilo získat zpět ve lhůtách 
uvedených v prvním pododstavci a částka, 
která má být získána zpět, přesahuje 1 
milion EUR, může Komise na žádost 
členského státu tyto lhůty prodloužit 
nejvýše o 50 % původních lhůt.



AM\910033CS.doc 165/175 PE492.777v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
nepodařilo získat zpět ve lhůtách 
uvedených v prvním pododstavci a částka, 
která má být získána zpět, přesahuje 1 
milion EUR, může Komise na žádost 
členského státu tyto lhůty prodloužit 
nejvýše o 50 % původních lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
nepodařilo získat zpět ve lhůtách 
uvedených v prvním pododstavci a částka, 
která má být získána zpět, přesahuje 1 
milion EUR, může Komise na žádost 
členského státu tyto lhůty prodloužit 
nejvýše o 50 % původních lhůt.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit datum zahájení postupu zpětného získávání, 
přičemž lhůta, do kdy musí platební agentury o vrácení platby požádat, je rozšířena z 12 na 
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24 měsíců.  Znovu také zavádí nynější praxi, kdy 50 % částky nesrovnalostí, která nebyla 
zpětně získána, jde k tíži členského státu a 50 % k tíži rozpočtu EU (podle návrhu Komise by 
šla celá částka k tíži členského státu). Mimoto by se až o 50 % prodloužila lhůta pro zpětné 
získání platby v případě okolností, které platební agentura nemůže ovlivnit.

Pozměňovací návrh 406
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 56. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se však z důvodů, jež nelze přičítat 
dotyčnému členskému státu, platbu 
nepodařilo získat zpět ve lhůtách 
uvedených v prvním pododstavci a částka, 
která má být získána zpět, přesahuje 1 
milion EUR, může Komise na žádost 
členského státu tyto lhůty prodloužit 
nejvýše o 50 % původních lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je souhrn vynaložených a 
odhadovaných nákladů na zpětné získání 
vyšší než částka, která má být získána zpět, 
nebo

a) pokud je souhrn vynaložených a 
odhadovaných nákladů na zpětné získání 
vyšší než částka, která má být získána zpět; 
tato podmínka je považována za splněnou, 
jestliže částka, která má být od příjemce 
získána zpět v rámci jedné platby, 
nepřesahuje 300 EUR.

Or. de
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Odůvodnění

Zpětné získávání velmi malých částek s sebou nese významné administrativní náklady. Částky, 
které jsou nižší než velmi nízko stanovený strop, by proto neměly být zpětně získávány, aby 
byla zajištěna efektivita nákladů.

Pozměňovací návrh 408
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 410
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. lv

Pozměňovací návrh 411
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 412
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 10 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle 
prvního pododstavce si může členský stát 
ponechat 20 % odpovídajících částek jako 
paušální úhradu nákladů na zpětné 
získávání, s výjimkou částek vztahujících 
se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, 
které lze přičíst správním orgánům nebo 
jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. lt

Pozměňovací návrh 414
Robert Dušek

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k zajištění účinné ochrany před 
podvody, především pokud jde o oblasti s 
vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana 

vypouští se
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musí mít odrazující účinek, a to s ohledem 
na náklady a přínos i přiměřenost 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k zajištění účinné ochrany před 
podvody, především pokud jde o oblasti s 
vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana 
musí mít odrazující účinek, a to s ohledem 
na náklady a přínos i přiměřenost 
opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) k zamezení zbytečným nákladům 
souvisejícím se životním prostředím a 
veřejným zdravím, a to především s cílem 
vyvarovat se vynakládání prostředků SZP 
na činnosti, které vytvářejí dodatečné 
náklady v oblasti jiných politik v rámci 
rozpočtu EU, zejména v oblasti životního 
prostředí a veřejného zdraví. 

Or. en
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Odůvodnění

Zde se odkazuje na zásadu rozpočtové efektivity při správě veřejných prostředků. Náklady na 
škodlivé postupy jsou v současnosti přenášeny do veřejných peněz, neboť jsou buď hrazeny z 
rozpočtu EU v rámci jiných odvětví, nebo z rozpočtu členských států, či je dokonce nese 
spotřebitel (např. náklady na odstranění pesticidů a přebytků živin z pitné vody jsou účtovány 
na fakturách za vodu), který tak platí jednak jako daňový poplatník a jednak jako spotřebitel.

Pozměňovací návrh 417
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je třeba se vyhnout zavádění nových 
systémů plateb, které by následně 
vyžadovaly zavedení nových systémů 
sledování a postihů souvisejících s 
ekologizací, neboť by v takovém případě 
bylo nutné vytvořit další, komplikované 
správní postupy a vedlo by to k větší 
byrokracii.

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout pravidla zaměřená na 
dosažení jednotného používání odstavců 1 
a 2 tohoto článku.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111 zaměřené na dosažení jednotného 
používání odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Or. de



PE492.777v02-00 172/175 AM\910033CS.doc

CS

Odůvodnění

Zde se nejedná o čistě technické rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 419
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje 
systém stanovený členskými státy v 
souladu s čl. 60 odst. 2 systematické
správní kontroly všech žádostí o podporu a 
je doplněn o kontroly na místě.

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje 
systém stanovený členskými státy v 
souladu s čl. 60 odst. 2 správní kontroly 
žádostí o podporu a požadovaných plateb, 
přičemž je uplatňován přístup založený na 
riziku v závislosti na požadované úrovni 
ověření, a  je doplněn o kontroly na místě, 
jejichž účelem je sledovat úroveň 
přirozeného rizika a jejichž počet je 
upravován v závislosti na přirozených 
rizicích a rizicích spojených s kontrolou.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje pozměňovací návrh 61 předložený zpravodajem.
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Pozměňovací návrh 421
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Systém kontrol uvedený v odstavci 1 
by měl poskytovat možnost vznášet 
námitky proti kontrolám a stanovit lhůtu 
pro jejich podávání a vyřizování.

Or. pl

Pozměňovací návrh 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na největší chyby.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti se 
zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem 
výskytu chyb.

Při výběru vzorků ke kontrole mohou 
členské státy zohlednit tyto faktory:
– finanční rozměr operací;
– výsledek předchozích kontrol 
provedených na systémech řízení a 
kontroly;
– dobrovolnou účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem.

Or. en
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Odůvodnění

Kontroly by se měly více zakládat na riziku. Tento seznam faktorů by měl pomoci členským 
státům při zvažování tohoto, co je relevantní pro kontroly na jejich území.

Pozměňovací návrh 423
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na největší chyby.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem 
výskytu chyb.

V souladu se zásadou přiměřenosti 
kontrol by měly být zohledněny určité 
faktory:
– finanční rozměr operací;
– pozitivní výsledek předchozích auditů a 
kontrol;
– míra spolehlivosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu;
– dobrovolné systémy řízení ověřené na 
základě mezinárodně uznávaných norem.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytné uvést určité faktory, které mohou sloužit jako rámec pro zajištění přiměřenosti 
kontrol.

Pozměňovací návrh 424
George Lyon, Sylvie Goulard
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Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na největší chyby.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem 
výskytu chyb.

V zájmu zajištění přiměřenosti kontrol je 
třeba zohlednit určité faktory jako např.:
– finanční rozměr operací;
– výsledek předchozích kontrol 
provedených na systémech řízení a 
kontroly;
– dobrovolnou účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh 62 předložený zpravodajem, s 
výjimkou třetí odrážky, která není jednoznačná a mohla by vést k vytváření různých nejasně 
definovaných dodatečných požadavků. 


