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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 18, 19, 201, 209, 210 a 212

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Certifikačný orgán je verejný alebo 
súkromný audítorský orgán určený 
členským štátom, ktorý poskytuje 
stanoviská k vyhláseniu hospodáriaceho 
subjektu o vierohodnosti týkajúce sa 
úplnosti, presnosti a vecnej správnosti 
účtovnej závierky platobnej agentúry,
k správnemu fungovaniu jej vnútorného 
kontrolného systému, ako aj k zákonnosti 
a správnosti príslušných transakcií a 
dodržiavaniu zásady riadneho finančného 
hospodárenia.

1. Certifikačný orgán je verejný alebo 
súkromný audítorský orgán. Ak ide o 
súkromný audítorský orgán, vyberá ho 
členský štát na základe verejnej súťaže. 
Certifikačný orgán poskytuje stanoviská, 
vypracované v súlade s medzinárodne 
prijatými štandardmi na vykonávanie 
auditu, k úplnosti, presnosti a vecnej 
správnosti účtovnej závierky platobnej 
agentúry a k správnemu fungovaniu
zavedených kontrolných systémov, ako aj 
k zákonnosti a správnosti príslušných 
transakcií. V tomto stanovisku sa okrem 
iného uvedie, či preskúmanie
nespochybňuje tvrdenia obsiahnuté vo 
vyhlásení hospodáriaceho subjektu 
o vierohodnosti uvedenom v článku 7 ods. 
3 písm. b).

Funguje nezávisle od dotknutej platobnej 
agentúry aj orgánu, ktorý túto agentúru 
akreditoval.

Funguje nezávisle od dotknutej platobnej 
agentúry aj orgánu, ktorý túto agentúru 
akreditoval.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pravidlá týkajúce sa 
postavenia certifikačných orgánov,
osobitných úloh vrátane kontrol, ktoré 
majú vykonávať, ako aj osvedčení a správ 
spolu so sprievodnou dokumentáciou, 
ktoré majú tieto orgány vypracovať.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 112 ods. 3.

2. Komisia má v súlade s článkom 111 
právomoc prijať delegované akty, ktorými 
stanoví pravidlá týkajúce sa postavenia 
certifikačných orgánov a osobitných úloh 
vrátane kontrol, ktoré budú mať čo 
najúčinnejšiu štruktúru a budú sa 
v najväčšej možnej miere opierať 
o integrované vzorky s cieľom 
minimalizovať administratívnu záťaž na 
poľnohospodárov a členské štáty.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovia pravidlá týkajúce sa osvedčení 
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a správ, ktoré majú spolu so sprievodnou 
dokumentáciou vypracovať certifikačné 
orgány. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
podľa článku 112 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 20 – 25, 213, 214, 228, 240, 256, 257 a 258

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia pre príjemcov 
poradenský systém o obhospodarovaní 
pôdy a riadení poľnohospodárskych 
podnikov (ďalej len „poľnohospodársky 
poradenský systém“), ktorý spravuje jeden 
alebo viac určených orgánov. Tieto orgány 
môžu mať verejný alebo súkromný 
charakter.

1. Členské štáty zriadia pre príjemcov 
poradenský systém o obhospodarovaní 
pôdy, riadení poľnohospodárskych 
podnikov a riadení rizík 
poľnohospodárskych podnikov
(„poľnohospodársky poradenský systém“), 
ktorý spravuje jeden alebo viac vybraných
orgánov. Vybrané orgány môžu mať 
verejný a/alebo súkromný charakter.

2. Poľnohospodársky poradenský systém 
zahŕňa minimálne:

2. Poľnohospodársky poradenský systém 
zahŕňa minimálne:

a) povinné požiadavky týkajúce sa riadenia 
a noriem dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu pôdy stanovené 
v hlave VI kapitole I;

a) povinnosti na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú 
odvodené z povinných požiadaviek 
týkajúcich sa riadenia a noriem dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu pôdy stanovené v hlave VI kapitole I;

b) poľnohospodárske postupy, ktoré sú 
prospešné pre klímu a životné prostredie 
v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxx/xxx [DP] a zachovanie 
poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza 
v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EU) 
No xxx/xxx [DP];

b) poľnohospodárske postupy, ktoré sú 
prospešné pre klímu a životné prostredie 
v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxx/xxx [DP] a zachovanie 
poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza 
v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EU) 
No xxx/xxx [DP];

c) požiadavky alebo akcie týkajúce sa c) požiadavky alebo akcie týkajúce sa 
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zmiernenia vplyvu zmeny klímy 
a prispôsobenia sa jej, biodiverzity, 
ochrany vodných zdrojov, oznamovania 
ochorení zvierat a rastlín a inovácie aspoň 
v minimálnej miere, ako je stanovené 
v prílohe I k tomuto nariadeniu;

zmiernenia vplyvu zmeny klímy 
a prispôsobenia sa jej, biodiverzity, 
ochrany vodných zdrojov, oznamovania 
ochorení zvierat a rastlín a inovácie aspoň 
v minimálnej miere, ako je stanovené 
v prílohe I k tomuto nariadeniu;

ca) udržateľný rozvoj hospodárskych 
činností poľnohospodárskych podnikov v 
súlade s opatreniami, ktoré sú ustanovené 
v programoch rozvoja vidieka, vrátane 
opatrení zameraných na modernizáciu 
poľnohospodárskych podnikov, 
zvyšovanie konkurencieschopnosti, 
odvetvovú integráciu, inovácie a trhovú 
orientáciu, ako aj presadzovanie 
a uplatňovanie zásad týkajúcich sa 
účtovníctva, podnikania a trvalo 
udržateľného riadenia hospodárskych 
zdrojov;

d) trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej 
činnosti malých poľnohospodárskych 
podnikov, v súlade s jeho definovaním 
členskými štátmi, prinajmenšom
poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa 
zúčastňujú v režime malých 
poľnohospodárov, ktorý sa uvádza v hlave 
V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP].

d) výsledky v oblasti životného prostredia 
a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej 
činnosti poľnohospodárskych podnikov, v 
súlade s jeho definovaním členskými 
štátmi, prednostne poľnohospodárskych 
podnikov, ktoré sa zúčastňujú v režime 
malých poľnohospodárov, ktorý sa uvádza 
v hlave V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP].

3. Poľnohospodársky poradenský systém 
môže zahŕňať najmä:

3. Poľnohospodársky poradenský systém 
môže okrem toho zahŕňať:

a) trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej 
činnosti podnikov okrem tých, ktoré sú 
uvedené v odseku 2 písm. d);

aa) podporu konverzií 
poľnohospodárskych podnikov 
a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti;
ab) riadenie rizík a zavedenie 
primeraných preventívnych opatrení na 
riešenie prírodných katastrof, 
katastrofických udalostí a ochorení 
zvierat a rastlín; 
ac) poradenstvo o integrovanej ochrane 
proti škodcom a používaní alternatívnych 
nechemických látok;

b) minimálne požiadavky stanovené b) požiadavky stanovené vnútroštátnymi 
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vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako je 
uvedené v článku 29 ods. 3 a článku 30 
ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [RD].

právnymi predpismi, ako je uvedené 
v článku 29 ods. 30 a článku 30 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [RD].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 274 – 277

Návrh nariadenia
Článok 14 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjemcovia, bez ohľadu na to, či dostávajú 
alebo nedostávajú podporu v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
vrátane rozvoja vidieka, môžu dobrovoľne 
využívať poľnohospodársky poradenský 
systém.

Príjemcovia, bez ohľadu na to, či dostávajú 
alebo nedostávajú podporu v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
vrátane rozvoja vidieka, môžu dobrovoľne 
využívať poľnohospodársky poradenský 
systém.

Členské štáty však môžu na základe 
objektívnych kritérií určiť kategórie 
príjemcov, ktorí budú mať prioritný prístup 
k poľnohospodárskemu poradenskému 
systému. Členské štáty však zabezpečia, 
aby boli uprednostnení poľnohospodári, 
ktorých prístup k inému poradenskému 
systému, ako je poľnohospodársky 
poradenský systém, je v najväčšej miere 
obmedzený.

Členské štáty však môžu na základe 
environmentálnych, hospodárskych 
a sociálnych kritérií určiť kategórie 
príjemcov, ktorí budú mať prioritný prístup 
k poľnohospodárskemu poradenskému 
systému a medzi ktorých môžu okrem 
iného patriť:

a) tí poľnohospodári, ktorých prístup 
k inému poradenskému systému, ako je 
poľnohospodársky poradenský systém, je v 
najväčšej miere obmedzený;
b) poľnohospodári zúčastňujúci sa na 
opatreniach na zabezpečenie uhlíkovej, 
nutričnej a/alebo energetickej účinnosti 
opísanej v kapitole 2 hlave III nariadenia 
(EÚ) č. xxx/xxx [DP];
c) siete s obmedzenými zdrojmi v zmysle 
článku 53, 61 a 62 nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx [RD].
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Poľnohospodársky poradenský systém 
zabezpečí, aby príjemcovia mali prístup k 
poradenstvu so zreteľom na konkrétnu 
situáciu svojho poľnohospodárskeho 
podniku.

Poľnohospodársky poradenský systém 
zabezpečí, aby príjemcovia mali prístup k 
poradenstvu so zreteľom na konkrétnu 
situáciu svojho poľnohospodárskeho 
podniku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 288

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia financované podľa bodu c) 
článku 6 sa týkajú zhromažďovania alebo 
získavania údajov potrebných na zavedenie 
a monitorovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky vrátane údajov 
získaných prostredníctvom satelitov 
a meteorologických údajov, vytvorenia 
infraštruktúry satelitných údajov 
a informačnej webovej stránky, vykonania 
osobitných štúdií o klimatických 
podmienkach a aktualizácie 
agrometeorologických a ekonometrických 
modelov. V prípade potreby sa tieto 
opatrenia budú vykonávať v spolupráci 
s laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi.

Opatrenia financované podľa bodu c) 
článku 6 sa týkajú zhromažďovania alebo 
získavania údajov potrebných na zavedenie 
a monitorovanie spoločnej 
poľnohospodárskej politiky vrátane údajov 
získaných prostredníctvom satelitov 
a meteorologických údajov, vytvorenia 
infraštruktúry satelitných údajov 
a informačnej webovej stránky, vykonania 
osobitných štúdií o klimatických 
podmienkach, monitorovania zdravia pôdy 
a funkčnosti pôdy a aktualizácie 
agrometeorologických a ekonometrických 
modelov. V prípade potreby sa tieto 
opatrenia budú vykonávať v spolupráci 
s laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 388
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Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty v prípade akýchkoľvek 
neoprávnených platieb v dôsledku 
nezrovnalostí alebo nedbanlivosti 
požiadajú príjemcu o ich vrátenie do 
jedného roka od prvého náznaku, že došlo 
k takýmto nezrovnalostiam, 
a zaznamenajú príslušné sumy v knihe 
dlžníkov platobnej agentúry.

1. Členské štáty v prípade akýchkoľvek 
neoprávnených platieb v dôsledku 
nezrovnalostí alebo nedbanlivosti 
požiadajú príjemcu o ich vrátenie do 
jedného roka po tom, ako platobná 
agentúra alebo orgán zodpovedný za 
vymáhanie schváli, prípadne prijme 
kontrolnú správu alebo podobný 
dokument, v ktorom sa uvádza, že došlo k 
takýmto nezrovnalostiam. Príslušné sumy 
sa zároveň v čase podania žiadosti 
o vrátenie prostriedkov zaznamenajú
v knihe dlžníkov platobnej agentúry.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 61 – 63, 420, 
422 – 424, 427, 433 

Návrh nariadenia
Článok 61 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Komisia prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 111, ktoré sa týkajú 
pravidiel o minimálnej úrovni kontrol na 
mieste potrebných na účinné a primerané 
riadenie rizík. V rámci týchto pravidiel sa 
určia okolnosti, za ktorých musia členské 
štáty prispôsobiť počet kontrol na mieste 
v závislosti od úrovne inherentného rizika 
a zabezpečiť možnosť znížiť počet kontrol 
v prípade, že je miera chybovosti na 
prijateľnej úrovni a zavedené systémy 
riadenia a kontroly fungujú správne. 

1. Systém zavedený členskými štátmi 1. Systém zavedený členskými štátmi 



AM\921692SK.doc 9/30 PE501.971v01-00

SK

v súlade s článkom 60 ods. 2, pokiaľ nie je 
stanovené inak, zahŕňajú systematickú 
administratívnu kontrolu všetkých žiadostí 
o pomoc a dopĺňajú sa o kontroly na 
mieste.

v súlade s článkom 60 ods. 2, pokiaľ nie je 
stanovené inak, zahŕňa systematickú 
administratívnu kontrolu všetkých žiadostí 
o pomoc a platbu a dopĺňa sa o kontroly na 
mieste, ktorých cieľom je sledovať súlad 
s ustanoveniami režimov pomoci 
a úrovňou inherentného rizika a ktorých 
počet sa upraví podľa tohto cieľa.

2. Pokiaľ ide o kontroly na mieste, 
príslušný orgán vyberie svoju kontrolnú 
vzorku z celej populácie žiadateľov, 
pričom v prípade potreby zahŕňa náhodnú 
časť a časť založenú na posúdení rizika, 
aby získal reprezentatívnu mieru výskytu 
chýb a zameral sa pritom aj na 
najzávažnejšie chyby.

2. Pokiaľ ide o kontroly na mieste, 
príslušný orgán vyberie svoju kontrolnú 
vzorku z celej populácie žiadateľov, 
pričom v prípade potreby zahŕňa náhodnú 
časť a časť založenú na posúdení rizika, 
aby získal reprezentatívnu mieru výskytu 
chýb a zameral sa pritom aj na oblasti, v 
ktorých je riziko výskytu chyby najvyššie.

Na zabezpečenie primeranosti kontrol 
treba vziať do úvahy aj tieto faktory:
– výška príslušných súm;
– výsledky predchádzajúcich auditov 
systémov riadenia a kontroly;
– dobrovoľná účasť na systémoch 
riadenia, ktoré sú osvedčené na základe 
uznaných medzinárodných noriem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 64, 65, 432, 433

Návrh nariadenia
Článok 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na zabezpečenie správneho a účinného 
vykonávania kontrol a overovania 
podmienok oprávnenosti účinným, 
súdržným a nediskriminačným spôsobom, 
ktorý chráni finančné záujmy Únie, je 
Komisia oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 111, pokiaľ ide 

1. Na zabezpečenie správneho a účinného 
vykonávania kontrol a overovania 
podmienok oprávnenosti účinným, 
súdržným a nediskriminačným spôsobom, 
ktorý chráni finančné záujmy Únie, je 
Komisia oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 111, najmä čo sa 
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o situácie, keď príjemcovia alebo ich 
zástupcovia bránia vykonávaniu kontrol.

týka:

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme potrebné pravidlá zamerané 
na dosiahnutie jednotného uplatňovania 
tejto kapitoly v Únii. Uvedené pravidlá sa 
môžu týkať najmä:

-a) pravidiel týkajúcich sa situácií, keď 
príjemcovia alebo ich zástupcovia bránia 
vykonávaniu kontrol;

a) pravidiel týkajúcich sa 
administratívnych kontrol a kontrol na 
mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať 
so zreteľom na dodržiavanie povinností, 
záväzkov a kritérií oprávnenosti 
vyplývajúcich z uplatňovania právnych 
predpisov Únie;

a) pravidiel týkajúcich sa 
administratívnych kontrol a kontrol na 
mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať 
v súlade s primeraným prístupom 
založeným na posúdení rizika a so 
zreteľom na dodržiavanie povinností, 
záväzkov a kritérií oprávnenosti 
vyplývajúcich z uplatňovania právnych 
predpisov Únie;

b) pravidiel o minimálnej úrovni kontrol 
na mieste potrebných na účinné riadenie 
rizík, ako aj podmienok, za ktorých 
členské štáty musia tieto kontroly 
zintenzívniť alebo ich môžu obmedziť 
v prípade, že systémy riadenia a kontroly 
fungujú správne a miera chybovosti 
dosahuje prijateľnú úroveň;
c) pravidiel a metód podávania správ 
o vykonávaných kontrolách a overovaniach 
a o ich výsledkoch;

c) pravidiel a metód podávania správ 
o vykonávaných kontrolách a overovaniach 
a o ich výsledkoch;

d) orgánov zodpovedných za vykonávanie 
kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti 
a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené 
kontroly vzťahujú;

d) pravidiel týkajúcich sa určovania
orgánov zodpovedných za vykonávanie 
kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti 
a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené 
kontroly vzťahujú;

e) keď si to vyžadujú osobitné potreby 
dobrého riadenia systému, pravidlá, 
ktorými sa zavádzajú dodatočné 
požiadavky týkajúce sa colných postupov, 
najmä ako sa ustanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 450/2008;

e) keď si to vyžaduje dobré riadenie
systému, pravidlá, ktorými sa zavádzajú 
dodatočné požiadavky týkajúce sa colných 
postupov, najmä ako sa ustanovuje 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 450/2008

f) pokiaľ ide o konope, ako sa uvádza 
v článku 38 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx 

f) pokiaľ ide o konope, ako sa uvádza 
v článku 38 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx 
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[DP], pravidiel týkajúcich sa osobitných 
kontrolných opatrení a metód na určovanie 
hladín tetrahydrokanabinolu;

[DP], pravidiel týkajúcich sa osobitných 
kontrolných opatrení a metód na určovanie 
hladín tetrahydrokanabinolu;

g) pokiaľ ide o bavlnu, ako sa uvádza v 
článku 42 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx 
[DP], systém kontrol schválených 
medziodvetvových organizácií;

g) pokiaľ ide o bavlnu, ako sa uvádza v 
článku 42 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx 
[DP], systém kontrol schválených 
medziodvetvových organizácií;

h) Pokiaľ ide o víno, ako sa uvádza v 
nariadení (EÚ) č. SOT/xxx, pravidlá o 
meraní oblastí a zároveň súvisiace kontroly 
a pravidlá pre osobitné finančné postupy na 
zlepšenie kontrol;

h) pokiaľ ide o víno, ako sa uvádza v 
nariadení (EÚ) č. SOT/xxx, pravidlá o 
meraní oblastí a zároveň súvisiace kontroly 
a pravidlá pre osobitné finančné postupy na 
zlepšenie kontrol;

i) testov a metód, ktoré sa majú použiť na 
stanovenie oprávnenosti výrobkov na 
verejnú intervenciu a súkromné 
skladovanie, ako aj uplatňovania verejnej 
súťaže pre verejné intervencie a súkromné 
skladovanie.

i) testov a metód, ktoré sa majú použiť na 
stanovenie oprávnenosti výrobkov na 
verejnú intervenciu a súkromné 
skladovanie, ako aj uplatňovania verejnej 
súťaže, a to v prípade oboch.

1a. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia lehoty, v rámci 
ktorých Komisia odpovie na informáciu o 
tom, že členský štát má v úmysle obmedziť 
kontroly na mieste.

Vykonávacie akty ustanovené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 112 ods. 3 alebo 
podľa príslušného článku nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[DP], nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[RD] alebo nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[jednotná SOT].

Vykonávacie akty ustanovené v prvom 
pododseku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 112 ods. 3 alebo 
podľa príslušného článku nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[DP], nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[RD] alebo nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx[jednotná SOT].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 67 – 72, 619

Návrh nariadenia
Článok 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa zistí, že príjemca nespĺňa kritériá 1. Ak sa zistí, že príjemca nespĺňa všetky 
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oprávnenosti alebo záväzky týkajúce sa 
podmienok pre poskytovanie pomoci, ako 
je stanovené v právnych predpisoch 
v poľnohospodárskom odvetví sa pomoc
odníma v plnej miere alebo čiastočne.

alebo niektoré kritériá oprávnenosti na 
konkrétny režim pomoci, ako je stanovené 
v právnych predpisoch 
v poľnohospodárskom odvetví, sa 
príslušná časť pomoci odníma v plnej 
miere. 

Najmä v prípade nesplnenia kritérií 
oprávnenosti týkajúcich sa počítateľných 
jednotiek, ako sú hektáre pozemku alebo 
počet zvierat, sa pomoc odníma v plnej 
miere v prípade tých jednotiek, ktoré 
nespĺňajú kritériá oprávnenosti.
1a. V prípade, že sa poskytnutie pomoci 
viaže k splneniu osobitných záväzkov 
a zistí sa, že príjemca tieto záväzky 
nespĺňa, príslušná pomoc sa odníma v 
plnej miere alebo čiastočne.

2. Ak sa tak ustanovuje v právnych 
predpisoch Únie, členské štáty uložia 
pokuty prostredníctvom zníženia alebo 
vylúčenia z platby alebo časti platby, ktorá 
bola alebo má byť poskytnutá na základe 
splnenia kritérií oprávnenosti alebo 
záväzkov.

2. Ak sa tak v náležitých prípadoch, na 
ktoré sa vzťahujú ďalšie podrobnosti 
ustanovené v delegovaných aktoch,
ustanovuje v legislatívnych aktoch 
v zmysle článku 289 ods. 3 zmluvy, 
členské štáty uložia administratívne
pokuty prostredníctvom zníženia alebo 
vylúčenia z platby alebo časti platby, ktorá 
bola alebo má byť poskytnutá na základe 
splnenia kritérií oprávnenosti alebo 
záväzkov.

Výška zníženia pomoci sa odstupňuje v 
závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania 
a opakovania zisteného nedodržania 
a môže viesť až k úplnému vylúčeniu 
z jedného alebo viacerých režimov pomoci 
alebo podporných opatrení počas jedného 
alebo viacerých kalendárnych rokov.

Sumy, na ktoré sa vzťahuje odňatie 
pomoci uvedené v odseku 1a, a 
administratívne pokuty uvedené v odseku 
2 sa odstupňujú v závislosti od 
charakteru, závažnosti, rozsahu, trvania 
a opakovania zisteného nedodržania 
a môže na jeden alebo viac kalendárnych 
rokov viesť až k úplnému vylúčeniu 
z jedného alebo viacerých režimov pomoci 
alebo podporných opatrení v prípade 
ktorých sa zistilo nedodržanie. 

2a. Pokuty sa odstupňujú na základe 
týchto všeobecných kritérií:
– „závažnosť“ nedodržiavania závisí 
najmä od významu dôsledkov tohto 
nedodržiavania, najmä od rizík, ktoré 
predstavuje pre príslušný fond EÚ, 
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pričom sa dôsledne prihliada na príslušné 
ciele požiadavky alebo normy;
– „rozsah“ nedodržiavania sa určuje 
najmä s prihliadnutím na to, či má 
nedodržiavanie ďalekosiahle následky 
alebo sa obmedzuje na samotný 
poľnohospodársky podnik;
– „trvanie“ nedodržiavania určí príslušný 
orgán a zohľadní pritom najmä 
odhadovanú dĺžku obdobia, počas ktorého 
sa následky prejavujú, alebo potenciál na 
ukončenie daných následkov primeranými 
prostriedkami;
– „opakovanie“ nedodržiavania znamená, 
že sa zistí nedodržanie tej istej požiadavky, 
normy alebo povinnosti viac ako raz v 
období troch po sebe nasledujúcich 
kalendárnych rokov za predpokladu, že 
príjemca bol predtým informovaný o 
predchádzajúcom nedodržaní a mal 
prípadne možnosť prijať nevyhnutné 
opatrenia na ukončenie uvedeného 
predchádzajúceho nedodržania.

3. Sumy dotknuté odňatím pomoci podľa 
odseku 1, a pokutami podľa odseku 2 sa 
uhradia v plnej výške.

3. Sumy dotknuté odňatím pomoci 
a administratívnymi pokutami podľa 
predchádzajúcich odsekov sa uhradia v 
plnej výške.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 78, 456, 457

Návrh nariadenia
Článok 68 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi a prevádzkuje 
integrovaný administratívny a kontrolný 
systém (ďalej len „integrovaný systém“).

1. Každý členský štát zriadi a prevádzkuje 
integrovaný administratívny a kontrolný 
systém (ďalej len „integrovaný systém“).

2. Integrovaný systém sa uplatňuje na 2. Integrovaný systém sa uplatňuje na 
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schémy podpory uvedené v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a na 
podporu poskytnutú v súlade s článkom 22 
ods. 1 písm. a a b), článkami 29 až 32, 
článkami 34 a 35 nariadenia xxx/xxx [RD], 
prípadne článok 28 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (EÚ) CR/xxx.

schémy podpory uvedené v prílohe I k 
nariadeniu (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a na 
podporu poskytnutú v súlade s článkom 22 
ods. 1 písm. a) a b), článkami 29 až 32, 
článkami 34 a 35 nariadenia xxx/xxx [RD], 
prípadne článok 28 ods. 1 písm. b) 
nariadenia (EÚ) CR/xxx.

Táto kapitola sa však nevzťahuje na 
opatrenia uvedené v článku 29 ods. 9 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD], ani na 
opatrenia uvedené v článku 22 ods. 1 písm. 
a) a b) uvedeného nariadenia, čo sa týka 
nákladov na zriadenie.

Táto kapitola sa však nevzťahuje na 
opatrenia uvedené v článku 29 ods. 9 
nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD], ani na 
opatrenia uvedené v článku 22 ods. 1 písm. 
a) a b) uvedeného nariadenia, čo sa týka 
nákladov na zriadenie.

3. V nevyhnutnej miere sa integrovaný 
systém uplatňuje aj na kontrolu krížového 
plnenia ustanoveného v hlave VI.

3. V nevyhnutnej miere sa integrovaný 
systém uplatňuje aj na kontrolu krížového 
plnenia ustanoveného v hlave VI.

3a. Členské štáty pri vytváraní svojho 
integrovaného systému primerane 
využívajú technológiu s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž a zabezpečiť, aby 
sa kontroly vykonávali účinne a efektívne. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 79, 474 – 477, BUDG 21

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2 a pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú, okrem iného 
elektronicky, vopred pripravené formuláre, 
v ktorých sa vychádza z plôch určených 
v predchádzajúcom roku, ako aj grafické 
dokumenty uvádzajúce polohu týchto 
plôch. Členský štát môže rozhodnúť, že 
postačí, ak žiadosť o pomoc obsahuje len 
zmeny v porovnaní so žiadosťou o podporu 
predloženou v predchádzajúcom roku. 
Pokiaľ však ide o režim pre malých 

2. Členské štáty poskytnú, okrem iného 
elektronicky, vopred pripravené formuláre, 
v ktorých sa vychádza z plôch určených 
v predchádzajúcom roku, ako aj grafické 
dokumenty uvádzajúce polohu týchto 
plôch. Členský štát môže rozhodnúť, že 
postačí, ak žiadosť o pomoc obsahuje len 
zmeny v porovnaní so žiadosťou o podporu 
predloženou v predchádzajúcom roku. 
Pokiaľ však ide o režim pre malých 
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poľnohospodárov uvedený v hlave V 
nariadenia (EÚ) č. DP/xxx, táto možnosť 
sa poskytne všetkým dotknutým 
poľnohospodárom.

poľnohospodárov uvedený v hlave V 
nariadenia (EÚ) č. DP/xxx, táto možnosť 
sa poskytne všetkým dotknutým 
poľnohospodárom.

2a. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu, v 
ktorej sú splnené požiadavky stanovené v 
odseku 1, zostáva platnou niekoľko rokov 
za predpokladu, že sú príslušní 
príjemcovia povinní podávať správy o 
akýchkoľvek zmenách v informáciách, 
ktoré predložili na začiatku. Viacročné 
uplatňovanie je však podmienené 
každoročným potvrdením príjemcu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 80, 81, 483, 484, 487

Návrh nariadenia
Článok 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty v súlade s článkom 61 
vykonávajú prostredníctvom platobných 
agentúr alebo orgánov, ktoré sú nimi 
poverené, administratívne kontroly žiadostí 
o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť 
podmienok na poskytnutie podpory. Tieto 
kontroly sa doplnia kontrolami na mieste.

1. Členské štáty v súlade s článkom 61 
vykonávajú prostredníctvom platobných 
agentúr alebo orgánov, ktoré sú nimi 
poverené, administratívne kontroly žiadostí 
o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť 
podmienok na poskytnutie podpory. Tieto 
kontroly sa doplnia kontrolami na mieste, 
ktorých cieľom je sledovať súlad 
s ustanoveniami režimov pomoci 
a úrovňou inherentného rizika.

2. Na účel kontrol na mieste vypracujú 
členské štáty plán výberu 
poľnohospodárskych podnikov a/alebo 
príjemcov.

2. Na účel kontrol na mieste vypracujú 
členské štáty plán výberu príjemcov, ktorý 
bude obsahovať náhodnú časť, aby sa 
získala reprezentatívna miera chybovosti, 
ako aj časť založenú na posúdení rizika, 
ktorou sa umožní  zamerať sa 
predovšetkým na vysoko rizikové žiadosti.

3. Členské štáty môžu na uskutočňovanie 3. Členské štáty môžu na uskutočňovanie 
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kontrol poľnohospodárskych pozemkov na 
mieste využívať techniky diaľkového 
snímania a globálny navigačný satelitný 
systém (GNSS).

kontrol poľnohospodárskych pozemkov na 
mieste využívať techniky diaľkového 
snímania a globálny navigačný satelitný 
systém (GNSS).

4. V prípade nedodržania podmienok 
oprávnenosti sa uplatňuje článok 65.

4. V prípade nedodržania podmienok 
oprávnenosti sa uplatňuje článok 65.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 82, 83, 500, 504, 508

Návrh nariadenia
Článok 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Platby v rámci režimov a opatrení 
podpory uvedených v článku 68 ods. 2 sa 
vykonávajú v období od 1. decembra do 
30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

1. Platby v rámci režimov a opatrení 
podpory uvedených v článku 68 ods. 2 sa 
vykonávajú v období od 1. decembra do 
30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. 

V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú 
maximálne v dvoch splátkach.

V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú 
maximálne v dvoch splátkach.

Členské štáty však môžu pred 
1. decembrom, ale najneskôr do 
16. októbra, vyplácať preddavky až do 
výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby a 
75 % v prípade podpory zaručenej v rámci 
programu rozvoja vidieka, ako sa uvádza v 
článku 68 ods. 2.

Členské štáty však môžu pred 
1. decembrom, ale najneskôr do 
16. októbra, vyplácať preddavky až do 
výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby a 
75 % v prípade podpory zaručenej v rámci 
programu rozvoja vidieka, ako sa uvádza v 
článku 68 ods. 2.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
tretieho pododseku, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktoré oprávňuje členské 
štáty, aby zvýšili percentuálny podiel 
preddavkov na 80 % v regiónoch, 
v ktorých poľnohospodári z dôvodu 
výnimočných podmienok čelia vážnym 
finančným ťažkostiam. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedenom v článku 112 ods. 
3.

2. Platby uvedené v odseku 1 sa uskutočnia 2. Platby uvedené v odseku 1 sa uskutočnia 
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až po ukončení overovania podmienok 
oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské 
štáty vykonať podľa článku 75.

až po ukončení overovania podmienok 
oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské 
štáty vykonať podľa článku 75.

2a. Odchylne od odseku 2 tohto článku sa 
členské štáty po dokončení 
administratívnych kontrol stanovených v 
článku 61 ods. 1 môžu rozhodnúť, že pri 
zohľadnení rizika preplatenia zaplatia až 
50 % z príslušnej sumy uvedenej v hlave 
III nariadenia (EU) xxx/xxx [DP] a 75 % 
z podpory zaručenej v rámci programu 
rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 
68 ods. 2. Percentuálny podiel platby je 
rovnaký pre všetkých príjemcov opatrenia 
alebo súboru operácií.
2b. Komisia na žiadosť jedného alebo 
viacerých členských štátov, a to za 
výnimočných okolností a v prípade, že sú 
dostupné potrebné rozpočtové prostriedky, 
môže povoliť vyplatenie preddavkov pred 
16. októbrom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 516

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – písmeno b)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ustanovenia vyžadované na 
harmonizované vymedzenie základu pre 
výpočet pomoci vrátane pravidiel 
zaobchádzania s určitými prípadmi, 
v ktorých sú na oprávnených plochách 
krajinné prvky alebo stromy;

b) ustanovenia vyžadované na 
harmonizované vymedzenie základu pre 
výpočet pomoci vrátane pravidiel 
zaobchádzania s určitými prípadmi, 
v ktorých sú na oprávnených plochách 
krajinné prvky alebo stromy; bez toho, aby 
bol dotknutý článok 9 nariadenia (EÚ) 
č. xxx/xxx [DP], pravidlá oprávnenosti sú 
v súlade s prekonávaním výziev v oblasti 
zmeny klímy a straty biodiverzity, a preto 
nebudú znevýhodňovať 
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poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou 
hodnotou ani rozsiahle agrolesnícke 
systémy a ani spôsobovať pokles v oblasti 
kvality životného prostredia; flexibilita sa 
z agronomického alebo ekologického 
dôvodu umožní na základe obvyklých 
noriem príslušného členského štátu alebo 
regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na 
roky 2014 a 2015 zahŕňajú aj zachovávanie 
trvalých trávnych porastov. Členské štáty, 
ktoré boli členmi Únie 1. januára 2004 
zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol 
trvalý trávny porast v čase určenom na 
podávanie žiadostí o pomoc na plochu na 
rok 2003, naďalej zachoval trvalý trávny 
porast v rámci stanovených hraníc. Členské 
štáty, ktoré sa stali členmi Únie v roku 
2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej 
bol trvalý trávny porast 1. mája 2004, 
naďalej zachoval trvalý trávny porast v 
rámci stanovených hraníc. Bulharsko a 
Rumunsko zabezpečia, aby sa na pôde, na 
ktorej bol trvalý trávny porast 1. januára 
2007, naďalej zachoval trvalý trávny porast 
v rámci stanovených hraníc.

Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na 
roky 2014 a 2015 zahŕňajú aj zachovávanie 
trvalých trávnych porastov a trvalých 
pasienkov. Členské štáty, ktoré boli členmi 
Únie 1. januára 2004, zabezpečia, aby sa 
na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast 
a trvalé pasienky v čase určenom na 
podávanie žiadostí o pomoc na plochu na 
rok 2003, naďalej zachoval trvalý trávny 
porast a trvalé pasienky v rámci 
stanovených hraníc. Členské štáty, ktoré sa 
stali členmi Únie v roku 2004, zabezpečia, 
aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny 
porast a trvalé pasienky 1. mája 2004, 
naďalej zachoval trvalý trávny porast 
a trvalé pasienky v rámci stanovených 
hraníc. Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, 
aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny 
porast a trvalé pasienky 1. januára 2007, 
naďalej zachoval trvalý trávny porast 
a trvalé pasienky v rámci stanovených 
hraníc.

Členský štát sa však môže v náležite 
odôvodnených prípadoch odchýliť od 
prvého pododseku pod podmienkou, že 
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prijme opatrenie na zabránenie 
významnému zmenšeniu celkovej plochy 
trvalého trávneho porastu a trvalých 
pasienkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 86, 95, 541, 542, 621

Návrh nariadenia
Článok 99

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokuty podľa článku 91 sa uplatňujú 
prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia 
celkovej výšky platieb uvedených 
v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa 
majú poskytnúť príjemcovi a ktoré sa 
týkajú príslušného kalendárneho roka alebo 
príslušných rokov.

1. Pokuty podľa článku 91 sa uplatňujú 
prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia 
celkovej výšky platieb uvedených 
v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa 
majú poskytnúť príjemcovi a ktoré sa 
týkajú príslušného kalendárneho roka alebo 
príslušných rokov.

Pri výpočte týchto znížení a vylúčení sa 
zohľadní závažnosť, rozsah, trvanie 
a opakovanie zisteného nesúladu, ako aj 
kritériá uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

Pri výpočte týchto znížení a vylúčení sa 
primerane zohľadní charakter, závažnosť, 
rozsah, trvanie a opakovanie zisteného 
nesúladu, ako aj kritériá uvedené 
v odsekoch 2, 3 a 4.

2. V prípade nedodržania pravidiel 
nepresiahne miera zníženia 5 % a v prípade 
opakovaného nedodržania pravidiel 15 %.

2. V prípade nedodržania pravidiel 
z nedbalosti nepresiahne miera zníženia 
5 % a v prípade opakovaného nedodržania 
pravidiel nepresiahne 15 %.

V riadne odôvodnených prípadoch môžu 
členské štáty rozhodnúť, že v prípade 
nedodržania pravidiel, ktoré sa pri 
zohľadnení jeho závažnosti, rozsahu 
a trvania má považovať za menej závažné, 
neuplatnia nijaké zníženie. Prípady 
nedodržania pravidiel, ktoré predstavujú 
priame riziko pre zdravie ľudí alebo 
zvierat, sa však nepovažujú za menej 
závažné. Takéto zistenie a povinnosť 
vykonať nápravné opatrenie sa oznámi 

V riadne odôvodnených prípadoch môžu 
členské štáty rozhodnúť, že v prípade 
nedodržania pravidiel, ktoré by sa pri 
zohľadnení jeho závažnosti, rozsahu 
a trvania mali považovať za menej 
závažné, neuplatnia nijaké zníženie. 
Prípady nedodržania pravidiel, ktoré 
predstavujú priame riziko pre zdravie ľudí 
alebo zvierat, sa však nepovažujú za menej 
závažné.
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príjemcovi.
Členské štáty môžu navyše zaviesť aj 
systém včasného varovania vzťahujúci sa 
na prvé prípady nedodržiavania, ktoré sa 
nepovažujú za závažné. Ak sa členský štát 
rozhodne využiť túto možnosť, príslušný 
orgán pošle príjemcovi prvé varovanie, 
v ktorom upozorní na toto zistenie a na 
povinnosť prijať nápravné opatrenia. 
Vplyv takéhoto systému sa obmedzuje na 
zabezpečenie toho, aby príjemcovia niesli 
zodpovednosť za nedodržiavanie 
pravidiel. Po varovaní nasledujú náležité 
kontroly počas jedného roka s cieľom 
overiť, či došlo k náprave. Pokiaľ 
k náprave došlo, neuplatní sa nijaké 
zníženie.  Pokiaľ k náprave nedošlo, 
zníženie podľa prvého pododseku sa 
uplatní spätne. Prípady nedodržiavania 
pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko 
pre zdravie ľudí alebo zvierat, sa však 
vždy považujú za závažné.

3. V prípade úmyselného nedodržania 
pravidiel nie je miera zníženia v zásade 
nižšia ako 20 % a môže viesť až k úplnému 
vylúčeniu z jedného alebo viacerých 
režimov pomoci a môže sa uplatňovať 
jeden alebo viac kalendárnych rokov.

3. V prípade závažného nedodržania 
pravidiel v dôsledku hrubej nedbanlivosti
nie je miera zníženia v zásade nižšia ako 
20 % a môže viesť až k úplnému vylúčeniu 
z jedného alebo viacerých režimov pomoci 
a môže sa uplatňovať jeden alebo viac 
kalendárnych rokov.

4. V každom prípade nie je celková výška 
znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok 
vyššia ako celková suma uvedená v 
článku 1 prvom pododseku.

4. V každom prípade nie je celková výška 
znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok 
vyššia ako celková suma uvedená v 
článku 1 prvom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 87, 96, 538, 539
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Návrh nariadenia
Článok 101

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie 
finančných prostriedkov oprávneným 
príjemcom je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 111, 
aby sa zaistil harmonizovaný základ na 
výpočet pokút z dôvodu krížového plnenia, 
a to aj so zreteľom na zníženia vyplývajúce 
z finančnej disciplíny.

1. S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie 
finančných prostriedkov oprávneným 
príjemcom je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 111, 
aby sa zaistil harmonizovaný základ na 
výpočet pokút z dôvodu krížového plnenia, 
a to aj so zreteľom na zníženia vyplývajúce 
z finančnej disciplíny.

2. S cieľom zabezpečiť vykonávanie 
krížového plnenia účinným, súdržným 
a nediskriminačným spôsobom je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 111 týkajúce 
sa pravidiel výpočtu a uplatňovania pokút.

2. S cieľom zabezpečiť vykonávanie 
krížového plnenia účinným, primeraným,
súdržným a nediskriminačným spôsobom 
založeným na posúdení rizika je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 111 týkajúce 
sa pravidiel výpočtu a uplatňovania pokút. 
Tieto delegované akty obsahujú najmä 
pravidlá vzťahujúce sa na prípady, keď sa 
neuložia administratívne pokuty za 
nedodržanie, ktorého príčinou je 
technické zlyhanie systémov identifikácie 
a registrácie zvierat, ako sa to uvádza 
v prílohe II SMR 7 a SMR 8, a ktoré nie 
je spôsobené konaním alebo zanedbaním, 
ktoré možno priamo prisúdiť dotknutému 
príjemcovi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 650 – 654

Návrh nariadenia
Článok 106 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď príjemca dostane priamu platbu 
podľa nariadenia (EÚ) č. DP/xxx v mene 
inej ako euro, členské štáty konvertujú 

3. Keď príjemca dostane priamu platbu 
podľa nariadenia (EÚ) č. DP/xxx v mene 
inej ako euro, členské štáty konvertujú 
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sumu pomoci vyjadrenej v eurách do 
národnej meny na základe 
najaktuálnejšieho výmenného kurzu, ktorý 
stanoví Európska centrálna banka pred 1. 
októbrom roku, za ktorý sa pomoc 
poskytuje.

sumu pomoci vyjadrenej v eurách do 
národnej meny na základe posledného 
mesačného priemerného výmenného 
kurzu, ktorý stanoví Európska centrálna 
banka pred 1. októbrom roku, za ktorý sa 
pomoc poskytuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 98 – 101, 665 – 667, 670 

Návrh nariadenia
Článok 110

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločný monitorovací a hodnotiaci 
rámec sa stanoví so zámerom zmerať 
výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Zahŕňa všetky nástroje týkajúce 
sa monitorovania a hodnotenia opatrení 
spoločnej poľnohospodárskej politiky,
najmä priame platby ustanovené v 
nariadení (EÚ) č. DP/xxx, trhové 
opatrenia ustanovené v nariadení (EÚ) 
č. CMO/xxx, opatrenia na rozvoj vidieka 
ustanovené v nariadení (EÚ) č. RD/xxx 
a uplatňovanie krížového plnenia 
ustanovené v tomto nariadení.

1. Spoločný monitorovací a hodnotiaci 
rámec sa stanoví so zámerom zmerať 
výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej 
politiky a najmä:

a) priamych platieb ustanovených
v nariadení (EÚ) č. DP/xxx,

b) trhových opatrení ustanovených
v nariadení (EÚ) č. CMO/xxx,
c) opatrení na rozvoj vidieka 
ustanovených v nariadení (EÚ) č. RD/xxx 
a

d) uplatňovania krížového plnenia 
ustanoveného v tomto nariadení.

V záujme zabezpečenia účinného 
vykonávania meraní je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 

Komisia monitoruje tieto politické 
opatrenia na základe oznámení členských 
štátov v súlade s pravidlami stanovenými v 
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v súlade s článkom 111, pokiaľ ide 
o obsah a vytvorenie uvedeného rámca.

tomto nariadení. Komisia vytvorí 
viacročný plán hodnotenia s pravidelnými 
hodnoteniami špecifických nástrojov, 
ktoré bude vykonávať.

2. Vplyv opatrení v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktoré sú 
uvedené v prvom pododseku sa meria na 
základe týchto cieľov:

2. Vplyv opatrení v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktoré sú 
uvedené v prvom pododseku sa meria na 
základe týchto cieľov:

a) životaschopná výroba potravín so 
zameraním na poľnohospodársku 
produktivitu a stabilitu cien;

a) životaschopná výroba potravín so 
zameraním na ceny vstupov,
poľnohospodársku produktivitu a stabilitu 
cien;

b) udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so 
zameraním na emisie skleníkových plynov, 
biodiverzitu, pôdu a vodné zdroje;

b) udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so 
zameraním na emisie skleníkových plynov, 
biodiverzitu, pôdu a vodné zdroje;

c) vyvážený územný rozvoj so zameraním 
na zamestnanosť na vidieku, rast a 
chudobu vo vidieckych oblastiach.

c) vyvážený územný rozvoj so zameraním 
na zamestnanosť na vidieku, rast a 
chudobu vo vidieckych oblastiach.

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov určí súbor ukazovateľov 
špecifických pre ciele uvedené v prvom 
pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
podľa článku 112 ods. 3.

S cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie 
tohto odseku je Komisia oprávnená 
v súlade s článkom 111 prijať delegované 
akty týkajúce sa obsahu a vytvorenia 
príslušného rámca monitorovania 
a hodnotenia vrátane súboru 
ukazovateľov a metód na ich výpočet.

3. Členské štáty poskytnú Komisii všetky 
informácie potrebné na monitorovanie a 
hodnotenie príslušných opatrení. Komisia 
zohľadní potreby týkajúce sa údajov 
a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi 
údajov, najmä ich prípadné využitie na 
štatistické účely.

3. Členské štáty poskytnú Komisii všetky 
informácie potrebné na monitorovanie a 
hodnotenie príslušných opatrení.
V možnom rozsahu sa tieto informácie 
zakladajú na vytvorených zdrojoch 
údajov, ako je informačná sieť 
poľnohospodárskych účtovných údajov 
a Eurostat. Komisia zohľadní potreby 
týkajúce sa údajov a synergie medzi 
potenciálnymi zdrojmi údajov, najmä ich 
prípadné využitie na štatistické účely.

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa 
informácií, ktoré sa majú zaslať členským 
štátom, ako aj potrieb týkajúcich sa údajov 
a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi 
údajov. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
informácií, ktoré majú zaslať členské štáty, 
a to bez vzniku nenáležitej 
administratívnej záťaže, ako aj pravidlá 
zamerané na potreby týkajúce sa údajov a 
synergie medzi potenciálnymi zdrojmi 
údajov. Uvedené vykonávacie akty sa 
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podľa článku 112 ods. 3. prijmú v súlade s postupom preskúmania 
podľa článku 112 ods. 3.

4. Komisia predkladá správu o vykonávaní 
tohto článku Európskemu parlamentu 
a Rade každé štyri roky. Prvá správa sa 
predloží najneskôr 31. decembra 2017.

4. Komisia predkladá správu o vykonávaní 
tohto článku Európskemu parlamentu 
a Rade každé štyri roky. Prvá správa sa 
predloží najneskôr 31. decembra 2017.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 723 – 725, 770

Návrh nariadenia
Príloha II – Main Issue Pôda a zásoby uhlíka – GAEC 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachovanie organických látok v pôde 
vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so 
strniskom

Zachovanie organických látok v pôde 
pomocou vhodných postupov vrátane 
zákazu vypaľovania ornej pôdy so 
strniskom s výnimkou z dôvodov 
udržiavania zdravia rastlín alebo zvyškov 
z prerezávania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 733 – 738, 771

Návrh nariadenia
Príloha II – Main Issue Biodiverzita – SMR 2 – posledný stĺpec

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), 
článok 4 odseky 1, 2 a 4

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), 
článok 4 odseky 1, 2 a 4, článok 5 písm. 
a), b) a d)

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 739 – 744, 772

Návrh nariadenia
Príloha II – Main Issue Biodiverzita – SMR 3 – posledný stĺpec

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 ods. 1 a ods. 2 Článok 6 ods. 1a ods. 2 a článok 13 ods. 1 
písm. a)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 102, 748 

Návrh nariadenia
Príloha II – Main Issue Pôda, minimálna miera údržby – GAEC 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachovanie krajinných prvkov, vo 
vhodných prípadoch vrátane živých plotov, 
rybníkov, priekop, stromov v rade, 
v skupine alebo izolovane, medzí a terás 
vrátane zákazu strihania živých plotov a 
stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva 
a v období hniezdenia a prípadné 
opatrenia na vyhnutie sa invazívnym 
druhom a škodcom.

Zachovanie krajinných prvkov, vo 
vhodných prípadoch vrátane 
poloprirodzených biotopov, živých plotov, 
rybníkov, priekop, stromov v rade, 
v skupine alebo izolovane, medzí a terás 
vrátane zákazu strihania živých plotov 
a stromov počas obdobia reprodukcie 
vtáctva a v období hniezdenia

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 112
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť príjemcom s väčšou 
informovanosťou o vzťahu medzi 
poľnohospodárskymi postupmi a riadením 
poľnohospodárskych podnikov na jednej 
strane, a normami týkajúcimi sa životného 
prostredia, zmeny klímy, dobrého stavu 
poľnohospodárstva v krajine, bezpečnosti 
potravín, verejného zdravia, zdravia 
zvierat, rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat na strane druhej je 
nevyhnutné, aby členské štáty vytvorili 
komplexný poľnohospodársky poradenský 
systém, ktorý bude príjemcom ponúkať 
poradenstvo. Týmto poľnohospodárskym 
poradenským systémom by nijakým 
spôsobom nemala byť dotknutá povinnosť 
a zodpovednosť príjemcov dodržiavať 
uvedené normy. Členské štáty by mali 
zabezpečiť aj zreteľné rozlišovanie medzi 
poradenstvom a kontrolami.

(10) S cieľom pomôcť príjemcom s väčšou 
informovanosťou o vzťahu medzi 
poľnohospodárskymi postupmi, riadením 
poľnohospodárskych podnikov a riadením 
ich rizík na jednej strane, a normami 
týkajúcimi sa životného prostredia, zmeny 
klímy, dobrého stavu poľnohospodárstva 
v krajine, bezpečnosti potravín, verejného 
zdravia, zdravia zvierat, rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat na strane 
druhej je nevyhnutné, aby členské štáty 
vytvorili komplexný poľnohospodársky 
poradenský systém, ktorý bude príjemcom 
ponúkať poradenstvo. Týmto 
poľnohospodárskym poradenským 
systémom by nijakým spôsobom nemala 
byť dotknutá povinnosť a zodpovednosť 
príjemcov dodržiavať uvedené normy. 
Členské štáty by mali zabezpečiť aj 
zreteľné rozlišovanie medzi poradenstvom 
a kontrolami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 113 – 116, 20 – 25, 213, 214, 228, 240, 256, 257, 258

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Poľnohospodársky poradenský systém 
by mal zahŕňať minimálne požiadavky 
a normy, ktoré tvoria rozsah krížového 
plnenia. Tento systém by mal zahŕňať aj 
rešpektovanie požiadaviek týkajúcich sa 
poľnohospodárskych postupov, ktoré sú 
prínosom pre klímu a životné prostredie, 

(11) Poľnohospodársky poradenský systém 
by mal zahŕňať minimálne požiadavky 
a normy, ktoré tvoria rozsah krížového 
plnenia na úrovni poľnohospodárskych 
podnikov. Tento systém by mal zahŕňať aj 
rešpektovanie požiadaviek týkajúcich sa 
poľnohospodárskych postupov, ktoré sú 
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pre priame platby, ako aj starostlivosť o 
poľnohospodársku oblasť podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. DP/xxx z xxx, ktorým sa stanovujú 
pravidlá pre priame platby 
poľnohospodárom v rámci podporných 
režimov na úrovni spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tento systém 
by sa mal v konečnom dôsledku vzťahovať 
na určité prvky týkajúce sa zmiernenia 
zmeny klímy a prispôsobenia sa jej, 
biodiverzity, ochrany vodných zdrojov, 
oznamovania ochorení zvierat a rastlín, 
inovácie, ako aj trvalo udržateľného 
rozvoja hospodárskej činnosti malých 
poľnohospodárskych podnikov.

prínosom pre klímu a životné prostredie, 
pre priame platby, ako aj starostlivosť o 
poľnohospodársku oblasť podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. DP/xxx z xxx, ktorým sa stanovujú 
pravidlá pre priame platby 
poľnohospodárom v rámci podporných 
režimov na úrovni spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tento systém 
by sa okrem toho mal vzťahovať na určité 
prvky týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy 
a prispôsobenia sa jej, biodiverzity, 
ochrany vodných zdrojov, oznamovania 
ochorení zvierat a rastlín, inovácie, ako aj 
výsledkov v oblasti životného prostredia a
trvalo udržateľného rozvoja hospodárskej 
činnosti poľnohospodárskych podnikov, 
vrátane opatrení na modernizáciu 
poľnohospodárskych podnikov, 
zvyšovanie konkurencieschopnosti, 
odvetvovú integráciu, inovácie a 
orientáciu na trh, ako aj presadzovanie 
a uplatňovanie zásad týkajúcich sa 
účtovníctva, podnikania a trvalo 
udržateľného riadenia hospodárskych 
zdrojov. Členské štáty môžu napokon do 
svojich systémov zahrnúť podporu 
konverzií poľnohospodárskych podnikov 
a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti 
a zavedenie primeraných preventívnych 
opatrení na riešenie prírodných katastrof 
a ochorení zvierat a rastlín, ako aj 
poradenstvo o integrovanej ochrane proti 
škodcom a používaní alternatívnych 
nechemických látok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 276 
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Vstup do poľnohospodárskeho 
poradenského systému by mal byť pre 
príjemcov dobrovoľný. Všetci príjemcovia, 
dokonca aj ak nepoberajú pomoc v rámci 
SPP, by mali mať možnosť využívať tento 
systém. Členské štáty môžu pritom určiť 
prioritné kritériá. Vzhľadom na povahu 
tohto systému je vhodné, aby sa 
s informáciami získanými v rámci 
poradenskej činnosti zaobchádzalo ako 
s dôvernými informáciami, okrem prípadu 
vážneho porušenia právnych predpisov 
Únie alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov. S cieľom zabezpečiť účinnosť 
systému by poradcovia mali byť primerane 
kvalifikovaní a pravidelne školení.

(12) Vstup do poľnohospodárskeho 
poradenského systému by mal byť pre 
príjemcov dobrovoľný. Všetci príjemcovia, 
dokonca aj ak nepoberajú pomoc v rámci 
SPP, by mali mať možnosť využívať tento 
systém. Členské štáty by však mali mať 
možnosť určiť na základe 
environmentálnych, hospodárskych 
a sociálnych kritérií kategórie príjemcov, 
ktorí budú mať prioritný prístup 
k poľnohospodárskemu poradenskému 
systému. Vzhľadom na povahu tohto 
systému je vhodné, aby sa s informáciami 
získanými v rámci poradenskej činnosti 
zaobchádzalo ako s dôvernými 
informáciami, okrem prípadu vážneho 
porušenia právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov. 
S cieľom zabezpečiť účinnosť systému by 
poradcovia mali byť primerane 
kvalifikovaní a pravidelne školení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 132 – 135, 516

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Ustanovenia týkajúce sa všeobecných 
zásad kontroly, odňatia, zníženia alebo 
vylúčenia platieb a uloženia sankcií sa 
nachádzajú v rôznych nariadeniach 
o poľnohospodárskom odvetví. Tieto 
pravidlá by sa mali zoskupiť v rovnakom 
právnom rámci na horizontálnej úrovni. 

(38) Ustanovenia týkajúce sa všeobecných 
zásad kontroly, odňatia, zníženia alebo 
vylúčenia platieb a uloženia primeraných 
administratívnych sankcií sa nachádzajú 
v rôznych nariadeniach 
o poľnohospodárskom odvetví. Tieto 
pravidlá by sa mali zoskupiť v rovnakom 
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Mali by zahŕňať povinnosti členských 
štátov, pokiaľ ide o administratívne 
kontroly a kontroly na mieste, pravidlá 
týkajúce sa odňatia, zníženia a vylúčenia 
pomoci. Mali by sa stanoviť aj pravidlá 
týkajúce sa kontroly povinností, ktoré nie 
sú nevyhnutné spojené s platbou pomoci.

právnom rámci na horizontálnej úrovni. 
Mali by zahŕňať povinnosti členských 
štátov, pokiaľ ide o administratívne 
kontroly a kontroly na mieste vrátane 
všeobecných zásad a platných kritérií, 
pravidlá týkajúce sa odňatia, zníženia 
a vylúčenia pomoci. Mali by sa stanoviť aj 
pravidlá týkajúce sa kontroly povinností, 
ktoré nie sú nevyhnutné spojené s platbou 
pomoci. Je nevyhnutné zabezpečiť silný 
stimul pre členské štáty, aby znížili počet 
kontrol na mieste v prípade, že je miera 
chybovosti na prijateľnej úrovni, ako aj 
flexibilitu na základe zvyčajných noriem 
príslušného členského štátu alebo regiónu 
a zároveň umožniť odôvodnené výnimky z 
agronomických, ekologických alebo 
environmentálnych dôvodov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Giovanni La Via
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 138 – 140

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Mali by sa zachovať hlavné prvky 
integrovaného systému, a najmä 
ustanovenia týkajúce sa počítačovej 
databázy, systému identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov, žiadostí 
poľnohospodárov o podporu alebo pomoc 
a systém identifikácie a evidencie 
platobných nárokov.

(41) Mali by sa zachovať hlavné prvky 
integrovaného systému, a najmä 
ustanovenia týkajúce sa počítačovej 
databázy, systému identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov, žiadostí 
poľnohospodárov o podporu alebo pomoc 
a systém identifikácie a evidencie 
platobných nárokov. Členské štáty by mali 
pri vytváraní týchto systémov náležite 
využívať technológiu s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž a zabezpečiť 
účinné a efektívne kontroly.

Or. en
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