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Pozměňovací návrh 780
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70c) Ve svém rozsudku Soudní dvůr 
nezpochybnil oprávněnost cíle posílit 
veřejnou kontrolu v oblasti využívání 
peněžních prostředků z EZZF a EZFRV. 
Tento cíl by měl být analyzován s ohledem 
na nový rámec finančního řízení a 
kontroly, který se použije ode dne 1. ledna 
2014. V souvislosti s tímto rámcem 
nemohou být kontroly ze strany 
vnitrostátních správních orgánů 
vyčerpávající, a zejména u téměř všech 
režimů může být kontrola na místě 
provedena pouze u omezeného počtu 
osob. Zvýšení minimální míry kontroly 
nad úroveň uplatňovanou v současné 
době by v této situaci znamenalo další 
finanční a administrativní zátěž pro 
vnitrostátní správní orgány, což by nebylo 
nákladově efektivní. Kromě toho nový 
rámec stanoví, že za určitých podmínek 
mohou členské státy snížit počet kontrol 
na místě. Za těchto okolností posiluje 
zveřejnění jména příjemců prostředků ze 
zemědělských fondů veřejnou kontrolu 
využívání těchto prostředků, a proto 
představuje užitečné doplnění stávajícího 
řídícího a kontrolního rámce, který je 
nutný k zajištění odpovídající úrovně 
ochrany finančních zájmů Unie. Při 
uplatňování nových pravidel, která 
zjednoduší administrativní proces 
používání prostředků Unie a sníží 
administrativní náklady, by vnitrostátním 
orgánům mělo být umožněno spoléhat na 
veřejnou kontrolu, zejména na její 
preventivní a odrazující účinek proti 
podvodům a jakémukoli zneužití 
veřejných prostředků, a to odrazováním 

(70c) Ve svém rozsudku Soudní dvůr 
nezpochybnil oprávněnost cíle posílit 
veřejnou kontrolu v oblasti využívání 
peněžních prostředků z EZZF a EZFRV. 
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jednotlivých příjemců podpory od 
nedovoleného chování.

Or. en

Odůvodnění

Není možné, aby veřejná kontrola nahradila práci příslušných orgánů.  

Pozměňovací návrh 781
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70d) Cíle veřejné kontroly využívání 
finančních prostředků z EZZF a EZFRV 
sledovaného zveřejněním údajů o 
příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se 
zajistí určitá míra informací poskytovaných 
veřejnosti. Tyto informace by měly 
zahrnovat údaje o totožnosti příjemce, 
poskytnutou částku a zemědělský fond, ze 
kterého je poskytována, jakož i účel a 
povahu daného opatření. Zveřejnění těchto 
informací by mělo probíhat takovým 
způsobem, aby méně zasahovalo do práva 
příjemců na respekt k jejich soukromému 
životu obecně a práva na ochranu jejich 
osobních údajů konkrétně, což jsou práva 
uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních 
práv Evropské unie.

(70d) Cíle veřejné kontroly využívání 
finančních prostředků z EZZF a EZFRV 
sledovaného zveřejněním údajů o 
příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se 
zajistí určitá míra informací poskytovaných 
veřejnosti. Tyto informace by měly 
zahrnovat údaje o poskytnuté částce a 
každý zemědělský fond, ze kterého je 
poskytována, jakož i o účelu a povaze 
daného opatření. K zajištění přesného 
přehledu územní distribuce podpory 
plynoucí ze SZP, by měly být poskytnuty 
rovněž informace o místě, kde se podniky, 
na něž se tato opatření vztahují, 
nacházejí.    K zajištění práva příjemců na
respekt k jejich soukromému životu obecně 
a obzvláště pak práva na ochranu jejich 
osobních údajů, jež jsou uznána článkem 7 
a článkem 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, neměla by být jména 
příjemců zveřejňována a příjemci by měli 
být identifikováni pomocí kódu.   

Or. en

Odůvodnění

K zajištění přesného přehledu územní distribuce podpory plynoucí ze SZP by měly být 
poskytnuty informace o místě, kde se podniky, na něž se tato opatření vztahují, nacházejí. 
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Jména by neměla být zveřejňována, aby nebyl ohrožen soukromý život a bezpečnost příjemců.  

Pozměňovací návrh 782
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70e) Zveřejňování podrobností o opatření, 
které zemědělce opravňuje k získání 
podpory, jakož i o povaze a účelu podpory 
by veřejnosti poskytlo konkrétní informace 
o podporované činnosti a o účelu, pro který 
byla dotace poskytnuta. To by přispělo k 
preventivnímu a odrazujícímu účinku 
veřejné kontroly při ochraně finančních 
zájmů.

(70e)Zveřejňování podrobností o opatření, 
které zemědělce opravňuje k získání 
podpory, jakož i o povaze a účelu této
podpory a regionu, v němž je toto opatření 
uplatněno, by veřejnosti poskytlo
informace o podporované činnosti a o 
účelu, pro který byla dotace poskytnuta. To 
by přispělo k lepšímu povědomí ohledně 
zajišťování „veřejných statků“ 
poskytovaných zemědělstvím a podpořilo 
legitimitu státní podpory pro odvětví 
zemědělství.

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70f) V zájmu udržení rovnováhy mezi 
sledovaným cílem veřejné kontroly 
využívání prostředků z EZZF a EZFRV 
na jedné straně a právem příjemců na 
respektování jejich soukromého života 
obecně a na ochranu jejich osobních 
údajů na straně druhé by měl být 
zohledněn význam podpory. Po rozsáhlé 
analýze a konzultaci se zúčastněnými 
stranami bylo patrné, že by v zájmu 
posílení účinnosti zveřejnění a omezení 

vypouští se 
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zásahu do práv příjemců měla být 
stanovena prahová hodnota částky 
obdržené podpory, pod níž by jméno 
příjemce nemělo být zveřejněno.

Or. en

Odůvodnění

Prahovou hodnotu není třeba zavádět, pokud je každý příjemce identifikován na základě kódu. 

Pozměňovací návrh 784
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70g) Prahová hodnota by měla odrážet 
výši režimů podpory stanovených v rámci 
SZP a měla by na ní být založena. 
Vzhledem k tomu, že se struktura 
zemědělství členských států výrazně liší a 
může se významně odlišovat od průměrné 
struktury zemědělského podniku Unie, 
mělo by být umožněno použití různých 
minimálních prahových hodnot, které 
vycházejí z konkrétní situace členského 
státu. Nařízení xxx/xxx [přímé platby] 
stanoví jednoduchý a zvláštní režim pro 
malé zemědělské podniky. Článek 49 
uvedeného nařízení stanoví kritéria pro 
výpočet výše podpory. Z důvodu 
soudržnosti by pro zveřejnění jména 
příjemce podpory tato kritéria měla být 
rovněž použita pro stanovení konkrétních 
prahových hodnot na členský stát. S 
výjimkou jména by zveřejnění pod tuto 
konkrétní prahovou hodnotu mělo 
obsahovat všechny relevantní informace, 
které daňovým poplatníkům umožní 
vytvořit si věrný obraz o SZP.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Prahovou hodnotu není třeba zavádět, pokud je každý příjemce identifikován na základě kódu. 

Pozměňovací návrh 785
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí každoroční následné 
zveřejnění údajů o příjemcích finančních 
prostředků z EZZF a EZFRV. Zveřejnění 
musí obsahovat:

1. Členské státy zajistí každoroční následné 
zveřejnění údajů o částkách vyplacených 
příjemcům finančních prostředků z EZZF a 
EZFRV. Zveřejnění musí obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

Jména by neměla být zveřejňována, aby nebyl ohrožen soukromý život a bezpečnost příjemců.  

Pozměňovací návrh 786
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 110 a – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) aniž je dotčen čl. 110b první 
pododstavec tohoto nařízení, jména 
příjemců takto:

a) každý příjemce je identifikován pomocí 
kódu, jehož podobě stanoví členské státy;

i) jméno a příjmení, pokud jsou příjemci 
fyzické osoby,
ii) plný evidovaný oficiální název, pokud 
jsou příjemci právnické osoby s vlastní 
právní subjektivitou podle právních 
předpisů daného členského státu,
iii) plný název sdružení, tak jak je zapsáno 
nebo jinak úředně uznáno, pokud jsou 
příjemci sdružení bez vlastní právní 
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subjektivity;

Or. en

Odůvodnění

Jména by neměla být zveřejňována, aby nebyl ohrožen soukromý život a bezpečnost příjemců.  

Pozměňovací návrh 787
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 110 a – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) povahu a popis opatření financovaných
z EZZF nebo EZFRV a v jejichž rámci se 
platby uvedené v písmenu c) udělují.

d) povahu a popis opatření financovaných
z EZZF nebo EZFRV, v jejichž rámci se
platby uvedené v písmenu c) udělují, a 
rovněž regiony, v nichž se nacházejí 
podniky, na něž se tato opatření vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Obec, která je bydlištěm příjemce nebo kde je přihlášen, může být vzdálena od místa, kde se 
podniky, na něž se tato opatření vztahují, nacházejí.   K zajištění přesného přehledu územní 
distribuce podpory plynoucí ze SZP by měly být poskytnuty informace o sídle podniků.   

Pozměňovací návrh 788
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 110 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110b
Prahová hodnota

vypouští se

V případě, že je výše podpory obdržené 
příjemcem v jednom roce stejná jako 
částka stanovená členským státem podle 
článku 49 nařízení (EU) č. xxx/přímé 
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platby nebo nižší, nesmí tento členský stát 
zveřejnit jméno uvedeného příjemce, jak 
je stanoveno v čl. 110a odst. 1 prvním 
pododstavci písm. a) tohoto nařízení.
Částky stanovené členským státem podle 
článku 49 nařízení (EU) č. přímé 
platby/xxx a oznámené Komisi podle 
uvedeného nařízení Komise zveřejní v 
souladu s pravidly přijatými podle článku 
110d.
V případě, kdy se použije první 
pododstavec tohoto článku, zveřejní 
členské státy informace uvedené v čl. 110a 
odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) a 
d) a příjemce je identifikován pomocí 
kódu. Členské státy rozhodnou o formě 
tohoto kódu.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 110a odst. 1 písm. a)

Pozměňovací návrh 789
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 100 d – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, které se týkají vymezení regionů v 
rámci čl. 110a odst. 1 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje pozměňovací návrh k článku 110a odst. 1 písm. d). 
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