
AM\921692CS.doc PE501.971v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

2011/0288(COD)

17. 12. 2012

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ 
NÁVRHY
1 - 27

Návrh zprávy
Giovanni La Via
(PE483.834v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky,

Návrh nařízení
(COM(2011)0628 final/2 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))



PE501.971v01-00 2/28 AM\921692CS.doc

CS

AM_Com_LegCompr



AM\921692CS.doc 3/28 PE501.971v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 18, 19, 201, 209, 
210, 212

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní 
nebo soukromoprávní auditní subjekt. 
Jedná-li se o soukromoprávní auditní 
subjekt, je vybrán členským státem ve 
veřejném nabídkovém řízení. Certifikační 
subjekt poskytuje stanovisko, vypracované 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
normami auditu, ohledně úplnosti, 
přesnosti a pravdivosti roční účetní závěrky 
platební agentury, řádného fungování 
zavedených kontrolních postupů a 
ohledně zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací. V tomto 
stanovisku se mimo jiné uvede, zda 
posouzení zpochybňuje tvrzení uvedená 
v prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti, o kterém pojednává čl. 7 
odst. 3 písm. b).

Je provozně nezávislý na dotčené platební 
agentuře a orgánu, jenž tuto agenturu 
akreditoval.

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

2. Komise je v souladu s článkem 111 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci stanovující pravidla, pokud jde 
o status certifikačních subjektů, konkrétní 
úkoly, včetně kontrol, které musejí být 
strukturovány nejúčinnějším možným 
způsobem a budou se v co možná největší 
míře opírat o integrované vzorky, aby tak 
minimalizovaly administrativní zátěž pro 
zemědělce a členské státy.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví pravidla, pokud jde o osvědčení a 
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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. en

Pozměňovací návrh 2
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrhy 20–25, 213, 214, 228, 
240, 256, 257, 258

Návrh nařízení
Článek 12

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 těchto 
podniků („zemědělský poradenský 
systém“) provozovaný jedním či několika 
vybranými subjekty. Vybrané subjekty 
mohou být veřejné a/nebo soukromé.

2. Zemědělský poradenský systém se týká 
alespoň:

2. Zemědělský poradenský systém se týká 
alespoň:

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

a) povinností 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;

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];

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];

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím 
zmírňováním, biologickou rozmanitostí, 

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

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

ca) udržitelného rozvoje hospodářských 
činností zemědělských podniků v souladu 
se všemi opatřeními, jež 
přinášejí programy rozvoje venkova, 
včetně modernizace zemědělských 
podniků, zvyšování 
konkurenceschopnosti, zapojení dalších 
odvětví, inovace a orientace na trh spolu s 
podporou a zaváděním zásad v oblastech 
účetnictví, řízení podniku a udržitelného 
hospodaření s ekonomickými zdroji;

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

3. Zemědělský poradenský systém se také 
může týkat zejména:

3. Zemědělský poradenský systém se také 
může kromě jiného týkat:

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

aa) podpory přeměny zemědělských 
podniků a rozšíření jejich hospodářských 
činností;
ab) řízení rizik a přijímání vhodných 
preventivních opatření zaměřených na 
přírodní katastrofy, katastrofické události 
a choroby zvířat a rostlin; 
ac) poradenství v otázkách integrované 
ochrany proti škůdcům a používání 
alternativních nechemických metod.

b) minimálních požadavků stanovených 
vnitrostátními právními předpisy podle čl. 
29 odst. 3 a čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [rozvoj venkova].

b) požadavků stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podle článků 29 a 30 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 274–277

Návrh nařízení
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjemci mohou dobrovolně využívat 
zemědělského poradenského systému bez 
ohledu na to, zda dostávají podporu v 
rámci společné zemědělské politiky, včetně 
podpory pro rozvoj venkova.

Příjemci mohou dobrovolně využívat 
zemědělského poradenského systému bez 
ohledu na to, zda dostávají podporu v 
rámci společné zemědělské politiky, včetně 
podpory pro rozvoj venkova.

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, mezi něž mohou 
mimo jiné patřit:

a) ti zemědělci, jejichž přístup k jinému 
poradenskému systému, než je zemědělský 
poradenský systém, je nejvíce omezen;

b) zemědělci zapojení do opatření, jež 
zvyšují uhlíkovou účinnost, účinnost 
využití živin a/nebo energetickou 
účinnost, jak je uvedeno v hlavě III 
kapitole 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby];
c) sítě pracující s omezenými zdroji ve 
smyslu článků 53, 61 a 62 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova]

Zemědělský poradenský systém zajistí, aby 
příjemci měli přístup k poradenství 
odpovídajícímu konkrétní situaci jejich 
zemědělského podniku.

Zemědělský poradenský systém zajistí, aby 
příjemci měli přístup k poradenství 
odpovídajícímu konkrétní situaci jejich 
zemědělského podniku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 288

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 
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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 388

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 ode
dne, kdy byla schválena zpráva o kontrole 
nebo podobný dokument upozorňující na 
zjištění nesrovnalostí a kdy tuto zprávu 
nebo podobný dokument případně obdrží 
platební agentura či subjekt odpovědný za 
zpětné získání platby. Odpovídající částky 
se při vydání požadavku na zpětné získání 
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platby zaznamenají do knihy dlužníků 
platební agentury.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 61–63, 420, 
422–424, 427, 433 

Návrh nařízení
Článek 61 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise v souladu s článkem 111 
přijme akty v přenesené pravomoci 
ohledně pravidel stanovujících minimální 
úroveň kontrol prováděných na místě, jež 
je nezbytná pro účinné a přiměřené řízení 
rizik. Tato pravidla určí okolnosti, za 
kterých musí členské státy přizpůsobit 
počet kontrol na místě v závislosti na míře 
přítomných rizik, a umožní snížit počet 
kontrol, je-li míra chybovosti na přijatelné 
úrovni a zavedené systémy řízení a 
kontroly náležitě fungují; 

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 systematické 
správní kontroly všech žádostí o podporu a 
platbu a je doplněn o kontroly na místě, 
jejichž účelem je sledovat dodržování 
opatření systémů pomoci a míru 
přítomného rizika a jejichž počet by měl 
být tomuto účelu přizpůsoben.

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 chybovosti rovněž se 
zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem 
výskytu chyb.
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V zájmu zajištění přiměřenosti kontrol je 
třeba zohlednit určité faktory jako např.:
- finanční rozměr operací;
- výsledek předchozích auditů 
provedených na systémech řízení a 
kontroly;
- dobrovolnou účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 64, 65, 432, 433

Návrh nařízení
Článek 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo správné a účinné 
uplatňování kontrol a ověřování podmínek 
způsobilosti účinným, soudržným a 
nediskriminačním způsobem, který chrání 
finanční zájmy Unie, zmocňuje se Komise 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111, pokud jde o 
situace, kdy příjemci nebo jejich zástupci 
brání provádění kontrol.

1. 1. Aby se zajistilo, že kontroly budou 
prováděny správně a účinně a že 
ověřování podmínek způsobilosti probíhá
účinným, soudržným a nediskriminačním 
způsobem, který chrání finanční zájmy 
Unie, zmocňuje se Komise k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 111, zejména pokud jde o:

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná pravidla s cílem 
dosáhnout jednotného používání této 
kapitoly v Unii. Tato pravidla se mohou 
zejména týkat:

-a) pravidla týkající se situací, kdy 
příjemci nebo jejich zástupci brání 
provádění kontrol;

a) pravidel pro správní kontroly a kontroly 
na místě, které provádějí členské státy, 
pokud jde o dodržování povinností, 
závazků a kritérií způsobilosti plynoucích 
z použití právních předpisů Unie;

a) pravidla pro správní kontroly a kontroly 
na místě, které provádějí členské státy 
přiměřeným způsobem a se zaměřením na 
posouzení rizik, pokud jde o dodržování 
povinností, závazků a kritérií způsobilosti 
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plynoucích z použití právních předpisů 
Unie;

b) pravidel pro minimální úroveň kontrol 
na místě nezbytných pro účinné řízení 
rizik, a rovněž podmínek, za kterých 
členské musí počet těchto kontrol zvýšit 
nebo snížit, pokud řídící a kontrolní 
systémy fungují správně a míra chybovosti 
se nachází na přijatelné úrovni;
c) pravidel a způsobů podávání zpráv o 
provedených kontrolách a ověřování a 
jejich výsledcích;

c) pravidla a způsoby podávání zpráv o 
provedených kontrolách a ověřování a 
jejich výsledcích;

d) orgánů příslušných k provádění kontrol 
souladu, jakož i obsahu, četnosti a fází 
uvádění na trh, na něž se tyto kontroly 
použijí;

d) pravidla týkající se jmenování orgánů 
příslušných k provedení kontrol souladu a 
obsahu, četnosti a fáze uvádění produktu 
na trh, na něž se tyto kontroly uplatní;

e) pravidel zavádějících další požadavky, 
pokud jde o celní režimy, zejména jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, 
jestliže to z důvodu řádné správy systému 
vyžadují konkrétní potřeby;

e) pravidla zavádějící další požadavky, 
pokud jde o celní režimy, zejména jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, je-li 
to třeba z důvodu řádné správy systému;

f) pravidel pro zvláštní kontrolní opatření a 
metody umožňující stanovit obsah 
tetrahydrokannabinolu, pokud jde o konopí 
podle článku 38 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby];

f) pravidla pro zvláštní kontrolní opatření a 
metody umožňující stanovit obsah 
tetrahydrokannabinolu, pokud jde o konopí 
podle článku 38 nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[přímé platby];

g) systému kontrol schválených 
mezioborových organizací, pokud jde o 
bavlnu podle článku 42 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby];

g) systém kontrol schválených 
mezioborových organizací, pokud jde o 
bavlnu podle článku 42 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby];

h) pravidel o měření ploch a pravidel
týkajících se kontrol a pravidel 
upravujících zvláštní finanční postupy pro 
zlepšení kontrol, pokud jde o víno podle 
nařízení (EU) č. jednotná společná 
organizace trhů/xxx;

h) pravidla měření ploch, pravidla týkající
se kontrol a pravidla upravující zvláštní 
finanční postupy pro zlepšení kontrol, 
pokud jde o víno podle nařízení (EU) č. 
jednotná společná organizace trhů/xxx;

i) testů a metod používaných pro stanovení 
způsobilosti produktů určených pro 
veřejnou intervenci a soukromé skladování, 
jakož i používání nabídkových řízení pro 
veřejnou intervenci a soukromé 
skladování.

i) testy a metody používané pro stanovení 
způsobilosti produktů určených pro 
veřejnou intervenci a soukromé skladování, 
jakož i používání nabídkových řízení pro 
oba uvedené účely.

1a. Komise přijme akty v přenesené 
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pravomoci stanovující časové lhůty, 
v nichž má Komise reagovat na informaci 
o tom, že určitý členský stát hodlá snížit 
počet kontrol na místě;

Prováděcí akty stanovené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3 nebo podle odpovídajícího článku 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
respektive nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj 
venkova] nebo nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů].

Prováděcí akty stanovené v prvním 
pododstavci se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 
3 nebo podle odpovídajícího článku 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
respektive nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj 
venkova] nebo nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[jednotná společná organizace trhů].

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 67–72, 619 

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zjistí-li se, že příjemce nedodržuje 
kritéria způsobilosti nebo závazky týkající 
se podmínek pro poskytování podpory, jak 
je stanoveno v právních předpisech v 
odvětví zemědělství, odejme se podpora 
zcela nebo zčásti.

1. 1. Zjistí-li se, že příjemce zcela nebo 
zčásti nedodržuje kritéria způsobilosti pro 
určitý režim podpory, jak je stanoveno v 
právních předpisech v odvětví zemědělství, 
podpora odpovídající části, u níž došlo k 
nedodržení kritérií, se odejme zcela. 

Zejména v případě nedodržení kritérií 
způsobilosti vztahujících se k počitatelným 
jednotkám, jako jsou hektary půdy nebo 
počet zvířat, se u těch jednotek, u nichž 
nebyla dodržena kritéria způsobilosti, 
podpora odnímá zcela.
1a. Pokud je podpora vázána na plnění 
konkrétních závazků a je zjištěno, že 
příjemce tyto závazky neplní, odpovídající 
podpora se odejme zcela nebo zčásti.

2. Stanoví-li to právo Unie, uvalí členské 
státy rovněž sankce snížením nebo 
vyloučením z platby nebo části platby, 
která byla nebo má být poskytnuta a u níž 

2. Stanoví-li tak legislativní akty ve smyslu 
čl. 289 odst. 3 Smlouvy, případně s 
upřesněním v aktech v přenesené 
pravomoci, uvalí členské státy rovněž 
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byla splněna kritéria způsobilosti nebo 
závazky.

správní sankce snížením nebo vyloučením 
z platby nebo části platby, která byla nebo 
má být poskytnuta a u níž byla splněna 
kritéria způsobilosti nebo závazky.

Částka snížení podpory se odstupňuje
podle závažnosti, rozsahu, trvání a 
opakování zjištěného nesouladu a může 
vést až k úplnému vyloučení z jednoho 
nebo více režimů podpory nebo 
podpůrných opatření během jednoho nebo 
více kalendářních roků.

Odňatá částka podpory podle odstavce 1a 
a správní sankce podle odstavce 2 se 
odstupňují podle povahy, závažnosti, 
rozsahu, trvání a opakování zjištěného 
nesouladu a může vést až k úplnému 
vyloučení na jeden nebo více 
kalendářních roků z jednoho nebo více 
režimů podpory nebo podpůrných opatření,
jichž se tento nesoulad týká. 

2a. Odstupňování sankcí vychází z těchto 
obecných kritérií:
- „závažnost“ nesouladu závisí především 
na tom, jak vážné jsou jeho důsledky, 
zejména riziko, které nesoulad představuje 
pro příslušný fond EU, přičemž se 
soustavně přihlíží k cílům příslušného 
požadavku nebo normy;
- „rozsah“ nesouladu se určí 
s přihlédnutím zejména k tomu, zda má 
nesouhlas dalekosáhlý dopad, nebo zda se 
omezuje pouze na samotný zemědělský 
podnik;
- při stanovení „trvání“ nesouladu 
příslušný orgán přihlédne zejména 
k odhadované době, po kterou účinek 
trvá, nebo k možnosti ukončit tyto účinky 
vhodnými prostředky;
- „opakovaným“ nesouladem se rozumí 
stav, kdy bylo nedodržení téhož 
požadavku, normy nebo povinnosti 
zjištěno více než jednou v průběhu tří po 
sobě následujících let, pokud byl příjemce 
informován o předchozím nesouladu
a měl případně možnost přijmout 
nezbytná opatření k odstranění tohoto 
nesouladu;

3. Částky, na které se vztahuje odnětí 
uvedené v odstavci 1 a sankce uvedené v
odstavci 2, se získají zpět v celkové výši.

3. Částky, na které se vztahuje odnětí a 
správní sankce uvedené v předchozích 
odstavcích, se získají zpět v celkové výši.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 78, 456, 457

Návrh nařízení
Článek 68 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zavede a provozuje 
integrovaný administrativní a kontrolní 
systém (dále jen „integrovaný systém“).

1. Každý členský stát zavede a provozuje 
integrovaný administrativní a kontrolní 
systém (dále jen „integrovaný systém“).

2. Integrovaný systém se použije na režimy 
podpory uvedené v příloze I nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a na podporu 
poskytovanou v souladu s čl. 22 odst. 1 
písm. a) a b), články 29 až 32, 34 a 35 
nařízení xxx/xxx [rozvoj venkova] a 
případně čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení 
(EU) zastřešující nařízení/xxx.

2. Integrovaný systém se použije na režimy 
podpory uvedené v příloze I nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby] a na podporu 
poskytovanou v souladu s čl. 22 odst. 1 
písm. a) a b), články 29 až 32, 34 a 35 
nařízení xxx/xxx [rozvoj venkova] a 
případně čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení 
(EU) zastřešující nařízení/xxx.

Tato kapitola se však nepoužije na opatření 
uvedená v čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova] ani na 
opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) 
uvedeného nařízení, pokud jde o náklady 
na zavedení.

Tato kapitola se však nepoužije na opatření 
uvedená v čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [rozvoj venkova] ani na 
opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) 
uvedeného nařízení, pokud jde o náklady 
na zavedení.

3. Integrovaný systém se také v nezbytném 
rozsahu použije na kontrolu podmíněnosti, 
jak je stanoveno v hlavě VI.

3. Integrovaný systém se také v nezbytném 
rozsahu použije na kontrolu podmíněnosti, 
jak je stanoveno v hlavě VI.

3a. Členské státy při zavádění svých 
integrovaných systémů využijí vhodným 
způsobem technické prostředky tak, aby 
snížily administrativní zátěž a zajistily, že 
kontroly budou prováděny účinně. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 79, 474–477 a 
pozměňovací návrh Rozpočtového výboru č. 21
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Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou, mimo jiné 
elektronickou cestou, předem stanovené 
tiskopisy na základě ploch určených v 
předcházejícím roce, jakož i grafické 
dokumenty uvádějící polohu těchto ploch. 
Členský stát může rozhodnout, že žádost 
o podporu má obsahovat pouze změny ve 
vztahu k žádosti o podporu podané 
v předcházejícím roce. Pokud však jde o 
režim pro malé zemědělce uvedený v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/xxx, 
poskytuje se tato možnost všem dotyčným 
zemědělcům.

2. Členské státy poskytnou, mimo jiné 
elektronickou cestou, předem stanovené 
tiskopisy na základě ploch určených v 
předcházejícím roce, jakož i grafické 
dokumenty uvádějící polohu těchto ploch. 
Členský stát může rozhodnout, že žádost 
o podporu má obsahovat pouze změny ve 
vztahu k žádosti o podporu podané 
v předcházejícím roce. Pokud však jde o 
režim pro malé zemědělce uvedený v hlavě 
V nařízení (EU) č. přímé platby/xxx, 
poskytuje se tato možnost všem dotyčným 
zemědělcům.

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
určitá žádost o podporu nebo žádost o 
platbu, která splňuje požadavky uvedené v 
odstavci 1, zůstane v platnosti po určitý 
počet let, budou-li mít dotyční příjemci 
povinnost hlásit veškeré změny v údajích, 
které předložili na počátku. Platnost 
víceleté žádosti je však podmíněna 
potvrzením, které příjemce každoročně 
předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 80, 81, 483, 484, 487

Návrh nařízení
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo 
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 

1. V souladu s článkem 61 členské státy 
prostřednictvím platebních agentur nebo
jimi pověřených subjektů provádějí správní 
kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit 
podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto 
kontroly doplňují kontroly na místě, jejichž 
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kontroly doplňují kontroly na místě. účelem je monitorovat dodržování 
ustanovení režimů podpory a úroveň 
přirozeného rizika.

2. Pro účely kontrol na místě vypracují 
členské státy plán výběru zemědělských 
podniků a/nebo příjemců.

2. Pro účely kontrol na místě vypracují 
členské státy plán výběru příjemců 
založený částečně na namátkovém výběru 
kvůli stanovení reprezentativní chybovosti 
a částečně s ohledem na riziko, což 
umožní zaměřit se především na vysoce 
rizikové žádosti.

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země a globální družicový navigační 
systém (GNSS).

3. Členské státy mohou pro provádění 
kontroly zemědělských pozemků na místě 
využívat techniky dálkového průzkumu 
Země a globální družicový navigační 
systém (GNSS).

4. V případě nedodržení podmínek 
způsobilosti se použije článek 65.

4. V případě nedodržení podmínek 
způsobilosti se použije článek 65.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 82, 83, 500, 504, 508

Návrh nařízení
Článek 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Platby v rámci režimů podpory a 
opatření uvedených v čl. 68 odst. 2 se 
provádějí v období od 1. prosince do 30. 
června následujícího kalendářního roku. 
Platby se v tomto období provádějí až ve 
dvou splátkách.

1. Platby v rámci režimů podpory a 
opatření uvedených v čl. 68 odst. 2 se 
provádějí v období od 1. prosince do 30. 
června následujícího kalendářního roku. 
Platby se v tomto období provádějí až ve 
dvou splátkách.

Platby se v tomto období provádějí až ve 
dvou splátkách.

Platby se v tomto období provádějí až ve 
dvou splátkách.

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

Členské státy však mohou do 1. prosince, 
avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy 
až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, 
a 75 % na podporu poskytnutou v rámci 
rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

Aniž je dotčeno uplatňování třetího 
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pododstavce, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci zmocnit členské státy ke 
zvýšení procentního podílu záloh na 80 % 
v regionech, v nichž zemědělci čelí 
vážným finančním obtížím způsobeným 
výjimečnými podmínkami. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud nebude dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle 
článku 75 provádějí členské státy.

2. Platby uvedené v odstavci 1 se 
neprovedou, dokud nebude dokončeno 
ověření podmínek způsobilosti, které podle 
článku 75 provádějí členské státy.

2a. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy při zohlednění rizika 
přeplatků rozhodnout, že po ukončení 
správních kontrol podle čl. 61 odst. 1 
budou hradit až 50 %, pokud jde o platby 
uvedené v hlavě III nařízení (EU) xxx/xxx 
(přímé platby), a až 75 %, pokud jde 
o podporu poskytovanou v rámci rozvoje 
venkova, jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. 
Procentní podíl platby je pro všechny 
příjemce opatření nebo souboru operací 
stejný.
2b. Komise může na žádost jednoho nebo 
více členských států v případě 
výjimečných okolností, a pokud to 
rozpočtová situace dovolí, povolit platbu 
záloh také před 16. říjnem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 516

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 

b) ustanovení nezbytná pro 
harmonizovanou definici základu pro 
výpočet podpory, včetně pravidel 
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týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

týkajících se některých případů, kdy 
plochy, na které lze poskytnout podporu, 
zahrnují krajinné prvky nebo stromy; aniž 
by byla dotčena ustanovení článku 9 
nařízení (EU) č. xxx/xxx (přímé platby), 
pravidla způsobilosti musí být v souladu 
s úsilím o řešení problémů změny klimatu 
a ztráty biologické rozmanitosti, a neměla 
by tudíž znevýhodňovat zemědělství 
s vysokou přírodní hodnotou či spásané 
zemědělsko-lesnické systémy ani vést ke 
zhoršování stavu životního prostředí; je 
možno zvolit pružný přístup, pokud se tak 
děje z agronomických nebo ekologických 
důvodů, s ohledem na obvyklé zásady 
uplatňované v dotčeném členském státu 
nebo regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 93 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí 
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů. Členské státy, které byly členy 
Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, 
která byla ke dni stanovenému pro žádosti 
o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta 
trvalými travními porosty, zůstala 
zachována s trvalými travními porosty v 
rámci vymezených limitů. Členské státy, 
které se staly členy Unie v roce 2004, 
zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 
2004 pokryta trvalými travními porosty, 
zůstala zachována s trvalými travními 
porosty v rámci vymezených limitů. 
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, 
která byla dne 1. ledna 2007 pokryta 

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí 
pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž 
obsahovat zachování trvalých travních 
porostů a stálých pastvin. Členské státy, 
které byly členy Unie dne 1. ledna 2004, 
zajistí, aby půda, která byla ke dni 
stanovenému pro žádosti o podporu na 
plochu pro rok 2003 pokryta trvalými 
travními porosty a stálými pastvinami, 
zůstala zachována s trvalými travními 
porosty a stálými pastvinami v rámci 
vymezených limitů. Členské státy, které se 
staly členy Unie v roce 2004, zajistí, aby 
půda, která byla dne 1. května 2004 
pokryta trvalými travními porosty a 
stálými pastvinami, zůstala zachována s 
trvalými travními porosty a stálými 
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trvalými travními porosty, zůstala pokryta 
trvalými travními porosty v rámci 
vymezených limitů.

pastvinami v rámci vymezených limitů. 
Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, 
která byla dne 1. ledna 2007 pokryta 
trvalými travními porosty a stálými 
pastvinami, zůstala pokryta trvalými 
travními porosty a stálými pastvinami v 
rámci vymezených limitů.

V řádně odůvodněných případech se však 
členské státy mohou odchýlit od 
ustanovení prvního pododstavce pod 
podmínkou, že přijmou opatření s cílem 
zabránit značnému snížení své celkové 
plochy trvalých travních porostů a stálých 
pastvin.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 86, 95, 541, 542, 621

Návrh nařízení
Článek 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
snížením nebo vyloučením z celkové 
částky plateb uvedených v článku 92, které 
byly nebo mají být poskytnuty příjemci a 
týkají se daného kalendářního roku nebo 
daných let.

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
snížením nebo vyloučením z celkové 
částky plateb uvedených v článku 92, které 
byly nebo mají být poskytnuty příjemci a 
týkají se daného kalendářního roku nebo 
daných let.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je 
třeba vzít v úvahu závažnost, rozsah, 
trvalost a opakování zjištěného nedodržení, 
jakož i kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 
a 4.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je 
třeba vzít přiměřeným způsobem v úvahu 
povahu, závažnost, rozsah, trvalost 
a opakování zjištěného nedodržení, jakož 
i kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

2. V případě nedodržení z důvodu 
nedbalosti nepřesáhne procento snížení 5 
% a v případě opakovaného nedodržení 15 
%.

2. V případě nedodržení z důvodu 
nedbalosti nepřesáhne procento snížení 5 
% a v případě opakovaného nedodržení 
nepřekročí 15 %.

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 

V řádně odůvodněných případech mohou 
členské státy rozhodnout o tom, že se 
snížení nepoužije, pokud je případ 
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nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat. Zjištěné nedostatky a povinnost 
přijmout nápravná opatření se oznámí 
příjemci.

nedodržení požadavků s ohledem na svou 
závažnost, rozsah a trvání považován za 
méně závažný. Za méně závažné však 
nelze pokládat případy nedodržení 
požadavků, jež představují přímé 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat.

Dále mohou členské státy zavést systém 
včasného varování, který se uplatní 
v případě, že se jedná o první nedodržení 
pravidel a toto nedodržení není 
považováno za závažné. Pokud se členský 
stát rozhodne využít této možnosti, 
příslušný orgán příjemci zašle dopis 
s prvním upozorněním, který jej informuje 
o zjištěných nedostatcích a o povinnosti 
přijmout nápravná opatření. Účinek 
takovéhoto systému je omezen na činění 
příjemce odpovědným za nedodržení 
podmínek. Po upozornění a do konce 
následujícího roku se provedou příslušné 
kontroly, které ověří, zda došlo k nápravě. 
Zjistí-li kontrola uspokojivý stav, nebudou 
platby sníženy. V případě neuspokojivého 
stavu dojde ke snížení se zpětnou platností 
podle ustanovení prvního pododstavce. 
Ovšem případy nedodržení požadavků, jež 
představují přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat, se vždy považují 
za závažné.

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 20 % a 
může sahat až k úplnému vyloučení z 
jednoho či více režimů podpory a lze ji 
uplatnit na jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

3. 3. V případě závažného nedodržení 
z důvodu hrubé nedbalosti nesmí být míra 
snížení v zásadě nižší než 20 % a může 
sahat až k úplnému vyloučení z jednoho či 
více režimů podpory a lze ji uplatnit na 
jeden kalendářní rok či na více 
kalendářních let.

4. V každém případě není celková výše 
snížení a vyloučení za jeden kalendářní rok 
vyšší než celková částka podle odst. 1 
prvního pododstavce.

4. V každém případě není celková výše 
snížení a vyloučení za jeden kalendářní rok 
vyšší než celková částka podle odst. 1 
prvního pododstavce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 87, 96, 538, 539

Návrh nařízení
Článek 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo správné rozdělení 
finančních prostředků oprávněným 
příjemcům, zmocňuje se Komise k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111, které stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet sankcí 
v důsledku podmíněnosti s ohledem na 
snížení v důsledku finanční disciplíny.

1. Aby se zajistilo správné rozdělení 
finančních prostředků oprávněným 
příjemcům, zmocňuje se Komise k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111, které stanoví 
harmonizovaný základ pro výpočet sankcí 
v důsledku podmíněnosti s ohledem na 
snížení v důsledku finanční disciplíny.

2. S cílem zajistit provádění podmíněnosti 
účinným, soudržným a nediskriminačním 
způsobem se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 111, pokud jde o výpočet a 
uplatňování sankcí.

2. 2. S cílem zajistit provádění 
podmíněnosti účinným, přiměřeným, 
soudržným a nediskriminačním způsobem 
zaměřeným na rizika se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111, pokud jde o 
výpočet a uplatňování sankcí. Tyto akty 
obsahují zejména pravidla týkající se 
případů, kdy by nemělo dojít k uložení 
správních sankcí za nedodržení 
požadavků, pokud je zapříčinilo technické 
selhání systémů identifikace a evidence 
zvířat uvedených v příloze II PPH 7 a 
PPH 8 a pokud nevyplývá z jednání nebo 
opomenutí, jež lze přičíst k odpovědnosti 
přímo dotčenému příjemci.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 650–654
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Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
posledního směnného kursu stanoveného 
Evropskou centrální bankou před 1. říjnem 
kalendářního roku, pro který je podpora 
udělena.

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením 
(EU) č. přímé platby/xxx provedena 
příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou 
členské státy na národní měnu částku 
podpory vyjádřenou v eurech na základě 
průměrného směnného kursu za poslední 
měsíc stanoveného Evropskou centrální 
bankou před 1. říjnem kalendářního roku, 
pro který je podpora udělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh nahrazující pozměňovací návrhy 98–101, 665–667, 670 

Návrh nařízení
Článek 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné měřit výkonnost 
společné zemědělské politiky, zřídí se 
společný rámec pro sledování a hodnocení.
Tento rámec spojí všechny nástroje 
týkající se sledování a hodnocení opatření 
společné zemědělské politiky, a zejména 
přímých plateb podle nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx, tržních opatření podle 
nařízení (EU) č. společná organizace 
trhů/xxx, opatření pro rozvoj venkova 
podle nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx 
a uplatňování podmíněnosti podle tohoto 
nařízení.

1. 1. Aby bylo možné měřit výkonnost 
společné zemědělské politiky, zřídí se 
společný rámec pro sledování a hodnocení, 
který se zaměří zejména na:

a) přímé platby podle nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx,
b) tržní opatření podle nařízení (EU) č. 
společná organizace trhů/xxx,
c) opatření pro rozvoj venkova podle 
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nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx, a
d) uplatňování podmíněnosti podle tohoto 
nařízení.

K zajištění účinného měření výkonnosti se
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
111, pokud jde o obsah a tvorbu 
uvedeného rámce.

Komise v souladu s pravidly uvedenými 
v tomto nařízení sleduje tato politická 
opatření na základě zpráv členských států. 
Komise vypracuje víceletý plán hodnocení 
s pravidelným hodnocením konkrétních 
nástrojů, který také následně provede.

2. Dopad opatření společné zemědělské 
politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu 
k těmto cílům:

2. Dopad opatření společné zemědělské 
politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu 
k těmto cílům:

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na příjmy zemědělství, 
zemědělskou produktivitu a cenovou 
stabilitu;

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na cenu vstupů, příjmy 
zemědělství, zemědělskou produktivitu a 
cenovou stabilitu;

b) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a opatření v oblasti klimatu 
zaměřené na emise skleníkových plynů, 
biologickou rozmanitost, půdu a vodu;

b) udržitelné hospodaření s přírodními 
zdroji a opatření v oblasti klimatu 
zaměřené na emise skleníkových plynů, 
biologickou rozmanitost, půdu a vodu;

c) vyvážený územní rozvoj zaměřený na 
zaměstnanost, růst a chudobu ve 
venkovských oblastech.

c) vyvážený územní rozvoj zaměřený na 
zaměstnanost, růst a chudobu ve 
venkovských oblastech.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro 
cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 112 odst. 3.

V zájmu zajištění účinného uplatňování 
tohoto odstavce se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111, pokud jde o obsah 
a strukturu tohoto sledovacího a 
hodnotícího rámce, včetně souboru 
ukazatelů a způsobů jejich výpočtu.

3. Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření. 
Komise zohlední potřeby týkající se údajů 
a synergie mezi možnými zdroji údajů, a 
zejména jejich případné použití pro 
statistické účely.

3. Členské státy poskytnou Komisi veškeré 
nezbytné informace, které umožní 
sledování a hodnocení dotyčných opatření.
Tyto informace by pokud možno měly 
pocházet od zavedených zdrojů údajů, 
jakými jsou zemědělská účetní datová síť 
a Eurostat. Komise zohlední potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů, a zejména jejich případné
použití pro statistické účely.

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, přičemž zohlední 
potřebu zamezit nepřiměřené 
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zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným
postupem podle čl. 112 odst. 3.

administrativní zátěži, jakož i pro potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

4. Komise předloží každé čtyři roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto článku. První zpráva 
musí být předložena nejpozději do 
31. prosince 2017.

4. Komise předloží každé čtyři roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto článku. První zpráva 
musí být předložena nejpozději do 
31. prosince 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 723–725, 770

Návrh nařízení
Příloha II – hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek 
půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se 
strništěm

Zachování úrovně organických složek 
půdy vhodnými postupy, včetně zákazu 
pálení orné půdy se strništěm vyjma z 
důvodu ochrany zdraví rostlin a zbavování 
se zbytků po vyvětvování.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 733–738, 771

Návrh nařízení
Příloha II – hlavní téma „Biologická rozmanitost“ – PPH 2 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 
odst. 1, 2 a 4, čl. 5 písm. a), b) a d)

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 739–744, 772

Návrh nařízení
Příloha II – hlavní téma „Biologická rozmanitost“ – PPH 3 – poslední sloupec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2 Čl. 6 odst. 1 a 2 a čl. 13 odst. 1 písm. a)

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 102, 748 

Návrh nařízení
Příloha II – hlavní téma „Krajina, minimální úroveň péče“ – DZES 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných mezí, rybníků, příkopů, stromů 
ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, 
hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání 
mezí a kácení stromů v období hnízdění a 
odchovu mláďat, a možná opatření k 
zamezení nepůvodním invazním druhům 
a škůdcům

Zachování krajinných prvků, včetně 
případných polopřirozených stanovišť,
mezí, rybníků, příkopů, stromů ve 
stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, hranic 
polí a teras, včetně zákazu stříhání mezí 
a kácení stromů v období hnízdění 
a odchovu mláďat

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

větší povědomí o vztahu mezi 
zemědělskými postupy, řízením 
zemědělských podniků a řízením rizik 
těchto podniků na jedné straně a normami 
v oblasti životního prostředí, 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 24
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 113–116, 20–25, 
213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

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 politiky. Tento 
systém by se měl rovněž vztahovat na 

(11) Zemědělský poradenský systém by se 
měl vztahovat alespoň na požadavky a 
normy, které tvoří oblast působnosti 
podmíněnosti na úrovni zemědělského 
podniku. 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 politiky. Tento 
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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.

systém by se navíc měl 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 a na její vliv na životní prostředí, 
a to včetně činností týkajících se 
modernizace těchto podniků, zvyšování 
konkurenceschopnosti, integrace inovací 
v odvětví a tržní orientace a také 
prosazování a zavádění zásad účetnictví, 
podnikání a udržitelného řízení 
hospodářských zdrojů. Členské státy 
mohou do svých systémů zařadit také 
podporu přeměny zemědělských podniků 
a diverzifikaci jejich hospodářské činnosti 
a zavedení vhodných preventivních 
opatření týkajících se přírodních katastrof 
a nemocí zvířat či rostlin a rovněž 
poradenství ohledně integrované ochrany 
před škůdci a použití alternativních, 
nechemických metod.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 276 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Účast na zemědělském poradenském 
systému by měla být pro příjemce 
dobrovolná. Všem příjemcům by měla být 
umožněna účast v tomto systému, i když 
nedostávají podporu v rámci SZP. Členské 
státy však mohou stanovit prioritní 
kritéria. Vzhledem k povaze systému je 
vhodné, aby s informacemi získanými v 
rámci výkonu poradenské činnosti bylo 
zacházeno jako s důvěrnými informacemi, 

(12) Účast na zemědělském poradenském 
systému by měla být pro příjemce 
dobrovolná. Všem příjemcům by měla být 
umožněna účast v tomto systému, i když 
nedostávají podporu v rámci SZP. Členské 
státy by však měly být schopné na základě 
hospodářských a sociálních kritérií a 
kritérií týkajících se životního prostředí 
určit kategorie příjemců, kteří mají 
přednostní přístup k zemědělskému 
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s výjimkou případů vážného porušení 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Aby byla zajištěna 
účinnost systému, měli by být poradci 
řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

poradenskému systému. Vzhledem k 
povaze systému je vhodné, aby s 
informacemi získanými v rámci výkonu 
poradenské činnosti bylo zacházeno jako s 
důvěrnými informacemi, s výjimkou 
případů vážného porušení právních 
předpisů Unie nebo vnitrostátních právních 
předpisů. Aby byla zajištěna účinnost 
systému, měli by být poradci řádně 
kvalifikováni a pravidelně školeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 132–135, 516

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 a snížení podpory či
vyloučení z ní. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory. Je nezbytné silně motivovat 
členské státy ke snížení počtu kontrol na 
místě, pokud se chybovost pohybuje na 
přijatelné úrovni, a k pružnosti v přístupu 
k normám obvyklým v daných členských 
státech nebo oblastech, čímž se vytvoří 
prostor pro výjimky odůvodněné 
z agronomických, ekologických nebo 
environmentálních hledisek.
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Pozměňovací návrh 27
Giovanni La Via
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 138–140

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 by při vytváření těchto 
systémů měly vhodně využít 
technologických prostředků s cílem snížit 
administrativní zátěž a zajistit účinné 
kontroly.

Or. en


