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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0628),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0341/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
20121,

– s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 8. března 20122,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. května 20123,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, jakož i Výboru pro 
regionální rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového 
výboru (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. zdůrazňuje, že přidělované finanční prostředky figurující v legislativním návrhu považuje 
legislativní orgán pouze za orientační a že tyto prostředky nemohou být stanoveny, dokud 
nebude dosaženo shody ohledně návrhu dohody o nařízení, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020;

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(Tyto dvě změny – nahrazení pojmu 
„sankce“ pojmem „správní sankce“ a 
pojmu „trvalé travní porosty“ pojmem 
„trvalé travní porosty a pastviny„ – platí 
pro celý text; jejich přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by případně mělo 
umožnit výjimky v případě vyšší moci a za 
mimořádných okolností. Pokud jde o 
předpisy v oblasti zemědělství, výklad 
pojmu vyšší moc by se měl opírat o 
judikaturu Soudního dvora. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Vedle nařízení (ES, Euratom) č. 
2988/95 by i toto nařízení mělo stanovit 
podrobná opatření pro případ 
nesrovnalostí v oblasti společné 
zemědělské politiky.  V případě, že 
příjemce obdrží podporu, aniž by splnil 
kritéria způsobilosti nebo dodržel závazky 
nezbytné pro obdržení takovéto podpory, 
se má za to, že neoprávněně získal 
výhodu. V souladu s článkem 4 nařízení 
(ES, Euratom) č. 2988/95 se přistoupí k 
odnětí takovéto výhody.  S cílem odradit 
příjemce od nedodržení stanovených 
podmínek jsou uplatňovány správní 
sankce ve smyslu článku 5 nařízení (ES, 
Euratom) č. 2988/95, a to ve formě snížení 
podpory či vyloučení z ní, zejména jedná-
li se o úmyslné nesrovnalosti nebo 
nesrovnalosti způsobené z nedbalosti. Tyto 
správní sankce mohou mít dopad na 
podporu získanou při splnění kritérií 
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způsobilosti nebo dodržení závazků. 
Důležité však je, aby v případě 
nesrovnalostí týkajících se hlavy III 
kapitoly 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx (přímé 
platby) souhrn všech odňatých a 
snížených podpor nepřesáhl výši platby 
uvedené v dané kapitole.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné ozřejmit spojitost mezi nařízením (ES, Euratom) č. 298/95 a článkem 65 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(53) Členské státy musí povinné 
požadavky na hospodaření plně provést, 
aby byly funkční na úrovni zemědělského 
podniku a zajistily mezi zemědělci 
nezbytné rovné zacházení. Komise by měla 
vydat pokyny ohledně výkladu předpisů o 
identifikaci a evidenci zvířat pro účely 
podmíněnosti, které by měly případně 
umožňovat jistou flexibilitu na úrovni 
zemědělského podniku, aby bylo možné 
dosáhnout nezbytné rovnováhy mezi 
zachováním ducha právních předpisů a 
uplatňováním přiměřených správních 
sankcí v případě nedodržení podmínek, 
které lze přímo a jednoznačně přičíst 
příjemci, zejména dojde-li k opakovanému 
selhání, pokud jde o používané 
technologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak, použijí se pro účely tohoto nařízení 
definice „zemědělce“, „zemědělské 
činnosti“, „zemědělské plochy“ a 
„zemědělského podniku“ stanovené v 
článku 4 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby].

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí
definice „zemědělce“, „zemědělské 
činnosti“ a „zemědělské plochy“ stanovené 
v článku 4 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé 
platby]

Or. it

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena hlava VI, v souladu s 
čl. 91 odst. 3 se definice „zemědělského 
podniku“ stanovená v článku 4 nařízení 
(EU) xxx/xxx [přímé platby] uplatní i pro 
účely tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se „právními 
předpisy v odvětví zemědělství“ rozumí 
veškeré příslušné akty přijaté na základě 
článku 43 Smlouvy v rámci společné 
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zemědělské politiky a případně také 
veškeré akty v přenesené pravomoci či 
prováděcí akty přijaté na základě 
uvedených aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyšší moc a mimořádné okolnosti 
používané v tomto nařízení ve vztahu k 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
nařízení (EU) xxx/xxx [jednotná společná 
organizace trhů] a nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[rozvoj venkova] lze zejména uznat v 
těchto případech:

2. Vyšší moc a mimořádné okolnosti 
používané v tomto nařízení ve vztahu k 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
nařízení (EU) xxx/xxx [jednotná společná 
organizace trhů] a nařízení (EU) č. xxx/xxx 
[rozvoj venkova] lze uznat mimo jiné  v 
těchto případech:

Or. it

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea ) choroba rostlin, která napadla úplně 
nebo zčásti rostĺinnou výrobu příjemce;  

Or. it

Odůvodnění

Ačkoli se navrhuje seznam otevřeného typu k hodnocení případ od případu, chybí jakýkoli 
odkaz k této možnosti, přestože se bohužel opakovaně objevuje v zemědělských podnicích.



PE483.834v01-00 12/56 PR\894822CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Platební agentura  v případě svého uznání musí spravovat oba pilíře Současný systém řízení 
nevedl k větší účinnosti systému poskytování pomoci.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení řídicího subjektu o 
věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a 

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

pravdivosti účetní závěrky, řádného 
fungování systémů vnitřní kontroly 
založených na měřitelných výkonostních 
kritériích a o zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací a dodržování 
zásady řádného finančního řízení

Or. it

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je-li podle ústavního uspořádání daného 
členského státu akreditováno více 
platebních agentur, určí členský stát 
subjekt, dále jen „koordinační subjekt“, 
který pověří těmito úkoly

Or. it

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Odůvodnění

Povinnosti platebních agentur a obsah jejich řídících a kontrolních povinností by měly být 
stanoveny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a nikoli prováděcích aktů. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinností platebních agentur, pokud 
jde o veřejnou intervenci, a obsahu jejich 
řídících a kontrolních povinností.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Povinnosti platebních agentur a obsah jejich řídících a kontrolních povinností by měly být 
stanoveny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a nikoli prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 18

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

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 
vybraný na základě veřejného výběrového 
řízení členským státem, který poskytuje 
stanovisko ohledně úplnosti, přesnosti a 
pravdivosti roční účetní závěrky platební 
agentury, řádného fungování použitých 
systémů kontroly a zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací, přičemž toto 
stanovisko vypracuje v souladu s 
mezinárodně uznávanými auditorskými 
standardy. V tomto stanovisku mimo jiné 
uvede, zda šetření zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídícího subjektu o 
věrohodnosti uvedeném v čl. 7 odst. 3 
písm. b). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž 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.

Or. it

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Poradenské činnosti smějí vykonávat i soukromé subjekty, které vykonávají v režimu 
horizontální subsidiarity činnosti ve věci podpor SZP společně s veřejnou správou. 
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tento prvek by měl být nepovinný. Přesunuje se proto do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) udržitelného rozvoje hospodářských 
činností zemědělských podniků v souladu 
se všemi opatřeními, jež jsou navrhována
v programech rozvoje venkova, včetně 
modernizace zemědělských podniků, 
dalšího zvyšování konkurenceschopnosti, 
integrace dodavatelského odvětví, inovace 
a orientace na trh; 

Or. it

Odůvodnění

Je třeba podpořit poradenskou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů SZP, a to zejména 
cílů navrhovaných pro danou oblast v rámci rozvoje venkova. Rozvoj poradenské činnosti 
musí být začleněn do rozšiřování tzv. ekonomiky založené na znalostech (výzkum –
poradenství – odborná příprava – trh), ale především je nutno překonat logiku, která byla 
úzce spojená s podmíněností a povinnými opatřeními, abychom podpořili ambicioznější a 
inovativnější cíle SZP.
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Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) 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].

Or. it

Odůvodnění

Tento prvek by měl být nepovinný. Přesunuje se proto do odstavce 3.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. it

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poradci v rámci 
zemědělského poradenského systému byli 
řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

1. Členské státy zajistí, aby poradci v rámci 
zemědělského poradenského systému byli 
řádně kvalifikováni a pravidelně 
absolvovali odpovídající školení.

Or. it

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne 
příjemci daný seznam určených subjektů, a 
to případně elektronickou cestou.

3. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne 
případnému příjemci daný seznam 
vybraných subjektů, a to případně 
elektronickou cestou. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Příliš široká oblast působnost, existuje zde riziko záměny s akty v přenesené pravomoci podle 
čl. 8 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U všech právních nástrojů, které navrhne U všech právních nástrojů, které navrhne 
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Komise a přijme Evropský parlament a 
Rada, Rada nebo Komise a které mají vliv 
na rozpočet EZZF, je dodržována částka
uvedená v článku 16.

Komise a přijme Evropský parlament a 
Rada, Rada nebo Komise a které mají vliv 
na rozpočet EZZF, musí dodržovat částku
uvedenou v článku 16.

Or. it

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada jednající na základě návrhu 
předloženého Komisí nejpozději do 
31. března kalendářního roku, pro který se 
použije úprava uvedená v odstavci 1, 
stanoví tuto úpravu nejpozději 
30. června téhož kalendářního roku.

2. Rada a Evropský parlament jednající na 
základě návrhu předloženého Komisí 
nejpozději do 31. března kalendářního 
roku, pro který se použije úprava uvedená 
v odstavci 1, stanoví tuto úpravu nejpozději 
30. června téhož kalendářního roku.

Or. it

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Není-li míra úpravy stanovena do 30. 
června daného roku, stanoví ji Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu a 
bezodkladně informuje Radu. Tento 
prováděcí akt se přijímá v souladu s 
poradním postupem podle čl. 112 odst. 2.

3. Není-li míra úpravy stanovena do 30. 
června daného roku, stanoví ji Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu a 
bezodkladně informuje Radu a Evropský 
parlament. Tento prováděcí akt se přijímá 
v souladu s poradním postupem podle 
čl. 112 odst. 2.

Or. it
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Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Kdykoli se po přijetí rozhodnutí podle 
odstavce 2 a 3 objeví nové a zásadní 
informace, může Evropská komise na 
základě těchto informací do 1. prosince
přizpůsobit míru úpravy přímých plateb 
stanovenou podle odstavců 2 a 3 
prostřednictvím prováděcích aktů, aniž by 
použila postup podle čl. 12 odst. 2 nebo 3.

Or. it

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Před předložením návrhu podle 
odstavce 2 Komise ověří, zda jsou splněny 
podmínky pro využití rezervy pro případ 
krizí v odvětví zemědělství uvedenou v 
bodu 14 interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
o řádném finančním řízení, a je-li tomu 
tak, předloží příslušný návrh.

Or. it

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby nebyla finanční kázeň používána jako 
náhražka rezervy pro krizové situace, kdy mimořádný vývoj na trzích vede ke zvýšení 
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očekávaných výdajů na opatření uvedená v článku 159 jednotného nařízení o společné 
organizaci trhů. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
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25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které v důsledku 
federativního státního uspořádání 
předkládají několik programů rozvoje 
venkova, mohou částkami nevyčerpanými 
do 31. prosince druhého roku 
následujícího po roce vzniku daného 
rozpočtového závazku u jednoho či více 
programů rozvoje venkova kompenzovat 
částky vynaložené nad tento limit v rámci 
jiných programů rozvoje venkova. Pokud 
by i přes tuto kompenzaci mělo dojít k 
rušení zbývajících prostředků, budou 
poměrným způsobem přiděleny na 
programy rozvoje venkova, u nichž došlo 
ke zpoždění čerpání.

Or. it

Odůvodnění

Odpovídá postoji, který přijal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011 ze dne 
25. května 2011) v rámci procesu uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou. Tato zásada 
je klíčová pro to, aby nebyly penalizovány státy s federativním typem ústavního pořádku a aby 
tyto státy měly možnost použít pravidlo o uvolnění s cílem zjednodušit lhůty a postupy. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy v 
konkrétním období předložily informace o 
počtu kontrol provedených podle článku 
61 a o jejich výsledku, a členské státy toto 
období překročí, může Komise v souladu 
se zásadou proporcionality, při zohlednění
délky prodlení a v souladu s podrobnými 
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nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

pravidly, která přijala na základě čl. 48 
odst. 5, pozastavit měsíční platby uvedené 
v článku 18 nebo průběžné platby uvedené 
v článku 35, pro které nebyly příslušné 
statistické informace zaslány včas.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem je podávat vnitřně soudržné, 
objektivní a úplné informace v rámci Unie 
i mimo ni, aby byl poskytnut celkový obraz 
této politiky.

Podávané informace musí být vnitřně 
soudržné, objektivní a úplné v rámci Unie i 
mimo ni, aby byl poskytnut přesný celkový 
obraz této politiky.

Or. it

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví další pravidla
týkající se poviností stanovené v článku 46 
a rovněž zvláštní podmínky vztahující se 
na informace, které se zanášejí do účtů 
vedených platebními agenturami.

Or. it

Odůvodnění

Povinnost stanovená v článku 46 by měla být upřesněna akty v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví další pravidla 
pro platby úroků z prodlení členských 
států, jak uvádí čl. 42 odst. 2.

Or. it

Odůvodnění

Povinnost stanovená v čl. 42 odst.2 by měla být upřesněna akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Povinnost stanovená v čl. 42 odst.2  by měla být nahrazena akty v přenesené pravomoci. 
Tento bod je přesunut do čl. 48 odst. 6a (nový)  – akt v přenesené pravomoci.  

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí 2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
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kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena. 
Zástupci dotyčného členského státu se 
mohou této kontroly zúčastnit.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 51 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 52 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit pravidla týkající se:

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podmínek, za nichž budou 
uchovávány podklady uvedené v čl. 51 
prvním pododstavci, včetně způsobu a 
délky tohoto uchovávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 52 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Tímto způsobem se zvýší význam smírčího orgánu v rámci postupu posuzování shody. 

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 55 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví prováděcí pravidla týkající se:

Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví cíle různých fází 
schvalování účetních závěrek, úlohy a 
povinnosti jednotlivých zúčastněných 
stran a pravidla týkající se:

Or. en
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 55 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V případě neoprávněných plateb v 
důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku od 
prvního doložení neoprávněné platby v 
kontrolní zprávě nebo obdobném 
dokumentu nebo případně od obdržení 
takové zprávy či obdobného dokumentu 
od platební agentury nebo subjektu 
odpovědného za zpětné získání platby. 
Odpovídající částky se současně
zaznamenají do knihy dlužníků platební 
agentury.

Or. en

Odůvodnění

 Pojem „první zjištění“ je příliš obecný a mohl by v praxi způsobovat potíže.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 57 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zavedou účinné řídící a 
kontrolní systémy, aby zajistily soulad s 
právními předpisy, jež upravují režimy 
podpory Unie.

2. Členské státy zavedou účinné a 
přiměřené řídící a kontrolní systémy 
posuzující riziko, aby zajistily soulad s 
právními předpisy, jež upravují režimy 
podpory Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout pravidla zaměřená na 
dosažení jednotného používání odstavců 1 
a 2 tohoto článku.

S cílem zajistit správné a účinné dosažení 
cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto 
článku je Komise v souladu s článkem 
111 oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví konkrétní 
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povinnosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje 
systém stanovený členskými státy v 
souladu s čl. 60 odst. 2 systematické 
správní kontroly všech žádostí o podporu a 
je doplněn o kontroly na místě.

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje 
systém stanovený členskými státy v 
souladu s čl. 60 odst. 2 systematické 
správní kontroly všech žádostí o podporu a 
žádostí o platbu a je doplněn o kontroly na 
místě.

Or. it

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
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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.

žadatelů kontrolní vzorek, který se 
případně skládá z namátkové části a z 
rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž se 
zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem 
výskytu chyb.

S ohloedem na zásadu přiměřenosti 
kontrol je vhodné mít na paměti některé 
prvky, a to:
- finanční rozměr operací;
- příznivý výsledek předchozích auditů 
provedených na systémech řízení a 
kontroly;
- důvěryhodnost vnitrostátních orgánů 
pověřených kontrolou;
- dobrovolná účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem.

Or. it

Odůvodnění

Jeví se nezbytným vyjmenovat některé užitečné faktory, z nichž je třeba vycházet pro zajištění 
přiměřenosti kontrol.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou snížit počet 
kontrol prováděných na místě, jestliže 
míra chyb dosahuje přijatelné úrovně a 
zavedené řídící a kontrolní systémy 
fungují řádným způsobem. Komise v 
souladu s článkem 111 přijímá akty v 
přenesené pravomoci, jimiž stanoví přesné 
podmínky, které musí členské státy splnit, 
a pravidla, kterými se musí řídit. Kromě 
toho je Komise v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
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pravomoci, jimiž stanoví pravidla ohledně 
minimálního počtu kontrol provedených 
na místě nezbytném pro účinné řízení 
rizik a podmínky, za kterých musí členské 
státy tento počet zvýšit.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1

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. 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, zejména pokud jde 
o:

a) pravidla týkající se situací, kdy příjemci 
nebo jejich zástupci brání provádění 
kontrol;
b) pravidla pro správní kontroly a 
kontroly na místě, které provádějí členské 
státy při uplatnění přístupu zaměřeného 
na vhodnost, přiměřenost a posouzení 
rizika, pokud jde o dodržování povinností, 
závazků a kritérií způsobilosti plynoucích 
z použití právních předpisů Unie;
c) pravidla a způsoby podávání zpráv o 
provedených kontrolách a ověřování a 
jejich výsledcích;
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) pravidla zavádějící další požadavky, 
pokud jde o celní režimy, zejména jak je 
stanoveno v nařízení Evropského 



PE483.834v01-00 36/56 PR\894822CS.doc

CS

parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, je-li 
to nezbytné z důvodu řádné správy 
systému;
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) systém kontrol schválených 
mezioborových organizací, pokud jde o 
bavlnu podle článku 42 nařízení (EU) č. 
xxx/xxx [přímé platby];
h) pravidla o měření ploch a 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) testy a metody používané pro stanovení 
způsobilosti produktů určených pro 
veřejnou intervenci a soukromé 
skladování, jakož i používání nabídkových 
řízení pro veřejnou intervenci a soukromé 
skladování.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme nezbytná 
pravidla s cílem dosáhnout jednotného 
používání této kapitoly v Unii. Tato 
pravidla se mohou zejména týkat:
a) pravidel pro správní kontroly a 
kontroly na místě, které provádějí členské 
státy, pokud jde o dodržování povinností, 
závazků a kritérií způsobilosti plynoucích 

vypouští se
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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;
d) orgánů příslušných k provádění 
kontrol souladu, jakož i obsahu, četnosti a 
fází uvádění na trh, na něž se tyto 
kontroly použijí;
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;
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];
g) systému 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;
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.
Prováděcí akty stanovené v prvním 
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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 66

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1

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. 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 příslušné části, u níž došlo k 
nedodržení kritérií, se odejme zcela. 

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména v případě nedodržení kritérií 
způsobilosti, pokud jde o počitatelné 
jednotky, jako jsou hektary půdy nebo 
počet zvířat, se u těch jednotek, u nichž 
nebyla dodržena kritéria způsobilosti, 
podpora odnímá zcela.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud je podpora vázána na plnění 
konkrétních závazků a je zjištěno, že 
příjemce tyto závazky neplní, odpovídající 
podpora se odejme zcela nebo zčásti. 

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 1 je rozdělen na dvě části, přičemž první se týká nedodržení „podmínek 
způsobilosti“ a druhá neplnění „závazků“, protože následky by měly být pro každý z těchto 
případů jiné. 

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
byla splněna kritéria způsobilosti nebo 
závazky.

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 
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. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že zásadu použití sankcí lze stanovit pouze v legislativních aktech (což je 
pojem, který podle čl. 289 odst. 3 zahrnuje pouze akty přijaté řádným nebo zvláštním 
legislativním postupem) a další podrobnosti týkající se použití těchto sankcí lze poté stanovit 
v prováděcích aktech nebo v aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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. 

2. Tyto správní sankce mohou vést až k 
úplnému vyloučení z jednoho nebo více 
režimů podpory nebo podpůrných opatření 
během jednoho nebo více kalendářních 
roků.

Or. en

Odůvodnění

 Zásada proporcionality (odstupňování sankcí podle závažnosti atd.) by se měla vztahovat 
nejen na sankce ukládané v souladu s odstavcem 2, ale také v případě odnětí podpory 
uvedeného v odstavci 1a. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Částky týkající se odnětí podpory 
uvedeného v odstavci 1a a správních 
sankcí uvedených v odstavci 2 se 
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odstupňují podle závažnosti, rozsahu, 
trvání a opakování zjištěného nesouladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Článek 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65a
Odnětí a snížení podpory, pokud jde o 
platby pro zemědělské postupy příznivé 

pro klima a životní prostředí
Aniž je dotčen článek 65, souhrn všech 
odňatých a snížených podpor, které se 
uplatní v souladu s tímto článkem v 
důsledku nedodržení povinností 
uvedených v hlavě III kapitole 2 nařízení 
...(přímé platby), nepřesáhne částku 
uvedenou v této kapitole.

Or. en

Odůvodnění

Zelené platby uvedené v hlavě III kapitole 2 nařízení o přímých platbách by mělo být jasně 
odděleno od základních plateb. Podrobná pravidla pro snížení a odnětí podpor, pokud jde o 
„zelené platby“, by neměla vést k faktickému zvýšení procentního podílu finančních 
prostředků přidělených na tyto platby. Nedodržení požadavků ozelenění by proto nemělo mít 
dopad na základní platby.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pozastavení práva účastnit se režimu 
podpory, vyloučení a pozastavení platby 
nebo snížení míry podpor, plateb nebo 
náhrad nebo jakýchkoli jiných sankcí, 

a) pozastavení práva účastnit se režimu 
podpory, vyloučení a pozastavení platby 
nebo snížení míry podpor, plateb nebo
náhrad v případě nedodržení lhůt, nebo 
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zejména v případě nedodržení lhůt, nebo 
pokud produkt, velikost nebo množství 
není v souladu se žádostí, pokud nedošlo k 
hodnocení režimu nebo oznámení 
informací či pokud je nesprávné nebo 
nebylo oznámeno včas;

pokud produkt, velikost nebo množství 
není v souladu se žádostí, pokud nedošlo k 
hodnocení režimu nebo oznámení 
informací či pokud je nesprávné nebo 
nebylo oznámeno včas;

Or. en

Odůvodnění

Druhy použitelných sankcí i porušení pravidel, na něž se vztahují, by měly být stanoveny v 
legislativních aktech a jejich výčet, který bude uveden v aktech v přenesené pravomoci, by 
neměl být neomezený.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) odnětí nebo pozastavení schválení nebo 
uznání, zejména pokud hospodářský 
subjekt, organizace producentů, sdružení 
organizací producentů, seskupení 
producentů nebo mezioborová organizace 
nedodržuje či již nesplňuje požadované 
podmínky, včetně oznamovací povinnosti;

g) odnětí nebo pozastavení schválení nebo 
uznání, pokud hospodářský subjekt, 
organizace producentů, sdružení organizací 
producentů, seskupení producentů nebo 
mezioborová organizace nedodržuje či již 
nesplňuje požadované podmínky, včetně 
oznamovací povinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Druhy použitelných sankcí i porušení pravidel, na něž se vztahují, by měly být stanoveny v 
legislativních aktech a jejich výčet, který bude uveden v aktech v přenesené pravomoci, by 
neměl být neomezený.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupy a technická kritéria týkající se 
opatření a sankcí uvedených v odstavci 1, 

a) postupy týkající se opatření a sankcí 
uvedených v odstavci 1, je-li zjištěno 
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je-li zjištěno nedodržení povinností 
vyplývajících z použití příslušných 
právních předpisů;

nedodržení povinností vyplývajících z 
použití příslušných právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidla a postupy pro zpětné získávání 
neoprávněných plateb v důsledku použití 
příslušných právních předpisů.

b) postupy pro zpětné získávání 
neoprávněných plateb v důsledku použití 
příslušných právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Působnost prováděcích aktů by měla být přesně definována, aby se zabránilo případnému 
překrývání s akty v přenesené pravomoci přijatými v souladu s prvním odstavcem.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy při zavádění svých 
integrovaných systémů využívají v 
maximální míře moderních technologií, 
zejména v souvislosti s kontrolami 
podmíněnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
platnost určité žádosti o podporu nebo 
žádosti o platbu, která splňuje požadavky 
uvedené v odstavci 1, nadále potrvá 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 ve formě prohlášení o 
účasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

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 
kontroly doplňují kontroly na místě. 

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 
účelem je monitorovat úroveň 
přirozeného rizika a jejichž počet je 
upravován v závislosti na přirozených a 
kontrolních rizicích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 na náhodném výběru, který 
umožní zaměřit se především na vysoce 
rizikové žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Vhodnější je odkazovat na výběr pouze ve vztahu k příjemcům, a nikoli k „zemědělským 
podnikům a/nebo příjemcům“, protože k jejich vymezení došlo již v předchozím článku 74.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odchylně od odstavce 2 mohou 
členské státy při zohlednění rizika 
přeplatků přijmout rozhodnutí, že po 
ukončení správních kontrol podle čl. 61 
odst. 1 budou hradit až 50 %, pokud jde o 
platby uvedené v hlavě III kapitole 2 
nařízení ...(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. 

Or. en

Odůvodnění

Zemědělci v mnoha zemích jsou často v důsledku klimatických podmínek a jiných příčin 
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nuceni na poslední chvíli měnit své osevní plány. Z toho vyplývá, že kontroly mohou začít 
dosti pozdě a mohou i dosti pozdě skončit. Opožděné platby způsobují příjemcům závažné 
obtíže. 

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Evropská 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. it

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pravidla týkající se použití technologií 
při zavádění integrovaného systému, jehož 
cílem je zajistit optimalizaci systémů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nesoulad vyplývá z jednání nebo 
opominutí, které lze přímo připsat 
dotyčnému příjemci;

a) nesoulad vyplývá z jednání nebo 
opominutí, které lze přímo a jednoznačně
připsat dotyčnému příjemci;
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Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zavést systém 
varování, kdy dotčení příjemci obdrží 
dopis s prvním upozorněním, který jim 
před uložením jakékoli správní sankce 
umožní nesrovnalost napravit. Tento 
systém varování se uplatní pouze v 
případě prvního nedodržení podmínek, 
které není považováno za závažné. Účinek 
takovéhoto systému je omezen na činění 
příjemce odpovědným za nedodržení 
podmínek. Po dopisech s upozorněním 
systematicky následují příslušné kontroly, 
které ověří, zda došlo k nápravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 97, technické 
selhání systémů identifikace a evidence 
zvířat uvedených v příloze II PPH 7 a 
PPH 8 není považováno za nedodržení 
podmínek, které lze přičíst příjemci, a 
nevede k uložení správních sankcí. 

Or. en

Odůvodnění

V elektronických systémech identifikace se mohou objevit chyby, a proto je při ukládání 
sankcí zemědělcům nutné s touto možností počítat. Zemědělci by neměli být penalizováni za 
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technické selhání, které nemohou nikterak ovlivnit. 

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, bude 
považována za část přílohy II, jakmile tuto 
směrnici provedou všechny členské státy a 
jakmile budou vymezeny povinnosti přímo 
se vztahující na zemědělce. Aby se 
zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období 12 měsíců počínajících 
dnem, kdy poslední členský stát oznámí 
Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tímto tématem, když ohlédneme od povinných stránek uplatňovaných členskými státy, je třeba 
se zabývat v budoucnu s cílem harmonizovat pravidla na evropské úrovni v rámci řádného 
legislativního postupu. 

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů, bude považována za 
část přílohy II, jakmile tuto směrnici 
provedou všechny členské státy a jakmile 
budou vymezeny povinnosti přímo se 
vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily 

vypouští se
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tyto prvky, Komise se zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 111 pro účely změny 
přílohy II v období dvanácti měsíců 
počínajících dnem, kdy poslední členský 
stát oznámí Komisi provedení směrnice, 
včetně povinností týkajících se 
integrované ochrany rostlin.

Or. it

Odůvodnění

Tímto tématem, když ohlédneme od povinných stránek uplatňovaných členskými státy, je třeba 
se zabývat v budoucnu s cílem harmonizovat pravidla na evropské úrovni v rámci řádného 
legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 93 – pododstavec 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dále prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme metody určení podílu trvalých 
travních porostů a zemědělské půdy, jejž je 
třeba zachovat. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž stanoví pravidla pro 
přijímání metod určení podílu trvalých 
travních porostů a zemědělské půdy, jejž je 
třeba zachovat.

Or. it

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Článek 94 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 

Členské státy dbají na to, aby veškerá 
zemědělská plocha byla udržována 
v dobrém zemědělském 
a environmentálním stavu. Na základě 
přílohy II stanoví členské státy na 
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přílohy II stanoví členské státy na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II. 

vnitrostátní nebo regionální úrovni pro 
příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
zohledňují zvláštní charakteristiky 
dotyčných oblastí, včetně půdních 
a klimatických podmínek, stávajících 
způsobů hospodaření, využití půdy, 
střídání plodin, zemědělských postupů 
a struktury zemědělských podniků. Členské 
státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II. 

Or. it

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou využít svých 
stávajících administrativních a kontrolních 
systémů, aby zajistily dodržování pravidel 
podmíněnosti.

Členské státy mohou využít svých 
stávajících administrativních a kontrolních 
systémů, aby zajistily dodržování pravidel 
podmíněnosti, a měly by stanovit soubor 
ověřitelných požadavků a standardů, které 
se uplatní na úrovni zemědělců.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje 
povinnosti stanovené v této hlavě.

3. Členské státy provádějí kontroly na 
místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje 
povinnosti stanovené v této hlavě. Členské 
státy se při těchto kontrolách zaměřují 
především na žádosti spojené s nejvyšším 
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rizikem podle zásady proporcionality. 

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „daný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti a 
daný nesoulad lze přičíst příjemci, který v 
daném kalendářním roce podal žádost o 
podporu nebo žádost o platbu.

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní 
v případě, že kdykoli v daném kalendářním 
roce (dále jen „daný kalendářní rok“) 
nejsou dodržována pravidla podmíněnosti a 
daný nesoulad lze přímo a jednoznačně
přičíst příjemci, který v daném 
kalendářním roce podal žádost o podporu 
nebo žádost o platbu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. V případě nedodržení z důvodu vážné 
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.

Or. it

Odůvodnění

Zachování termínu úmyslného nedodržení přináší problém ohledně tohoto nedodržení, 
protože úmyslnost není objektivně dokazatelná.
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Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 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

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout opatření k 
ochraně používání právních předpisů Unie, 
pokud jsou mimořádné měnové postupy 
týkající se národní měny schopny ho 
ohrozit. Tato opatření se případně mohou 
odchýlit od stávajících pravidel.

1. Komise je v souladu s článkem 111 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž přijímá opatření k 
ochraně používání právních předpisů Unie, 
pokud jsou mimořádné měnové postupy 
týkající se národní měny schopny ho 
ohrozit. Tato opatření se případně mohou 
odchýlit od stávajících pravidel.

Or. it

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné měřit výkonnost 
společné zemědělské politiky, zřídí se 

1. Aby bylo možné měřit výkonnost 
společné zemědělské politiky, zřídí se 
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společný rámec pro sledování a hodnocení. 
Tento rámec spojí všechny nástroje 
týkající se sledování a hodnocení opatření 
společné zemědělské politiky, a zejména:

společný rámec pro sledování a hodnocení, 
který se zaměří zejména na: 

přímých plateb podle nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx,

a) přímé platby podle nařízení (EU) č. 
přímé platby/xxx, 

tržních opatření podle nařízení (EU) č. 
společná organizace trhů/xxx,

b) tržní 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.

c) opatření pro rozvoj venkova podle 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx a

d) uplatňování podmíněnosti podle tohoto 
nařízení. 

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;
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.
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 rámce, včetně souboru 
ukazatelů a způsobů jejich výpočtů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) životaschopná produkce potravin 
zaměřená na 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;
c) vyvážený územní rozvoj zaměřený na 
zaměstnanost, růst a chudobu ve 
venkovských oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha II – DZES 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DZES 8 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.

DZES 8 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. 

Or. en

Odůvodnění

Zamezení invazivním druhům vyžaduje dobře naplánovaná víceletá opatření, která jsou velmi 
nákladná. Mělo by být zařazeno mezi opatření způsobilá pro podporu v rámci rozvoje 
venkova. Mělo by se to umožnit, protože náklady spojené se zamezením invazivním druhům 
jsou velmi vysoké a k jejich kompenzaci je podpora nezbytná. Proto by zamezení invazivním 
druhům nemělo být zařazeno mezi požadavky podmíněnosti.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Již prostřednictvím zprávy z vlastního podnětu „Zjednodušit SZP“ (A7-0051/2010) se 
Evropský parlament v květnu 2010 vyslovil pro naléhavou a neodkladnou nutnost usnadnit 
život zemědělcům. Tento požadavek byl poté několikrát zdůrazněn ve zprávě o budoucnosti 
SZP po roce 2013 (A7-0204/2010) a zprávě nazvané SZP do roku 2020:  řešení problémů v 
oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky (A7-0202/2011) z května 2011, v 
nichž Parlament potvrdil svou vůli a závazek zjednodušit složitý administrativní mechanismus 
a snížit zátěž zemědělců také v rámci společné zemědělské politiky po roce 2013. To vše 
zejména s cílem posílit účinnost přijímaných opatření a podpořit lepší účinnost, pokud jde o 
využití zdrojů, a učinit tak evropskou zemědělskou politiku konkurenceschopnější, zachovat a 
vytvořit nové pracovní příležitosti a přispět k vyváženému rozvoji zemědělských oblastí.

Aby bylo možné splnit tyto ambiciozní, ale nezbytné cíle, je třeba podpořit zemědělské 
podniky prostřednictvím komplexnější pomoci, která by byla schopna zahrnout i aspekty trhu 
a aspekty spojené s inovacemi, aby tyto podniky mohly poznat a využívat užitečné nástroje 
pro zvýšení vlastní konkurenceschopnosti. 

Financování společné zemědělské politiky vyžaduje řádné fungování řízení a monitorování 
této politiky, jež budou vycházet z postupu, který vytyčí příslušné cíle a bude sledovat jejich 
plnění v rámci konkrétních nástrojů, jež budou moci podnikatelé v zemědělství snadno a 
jednoduše používat a jež budou přinášet zřejmý užitek evropským občanům a spotřebitelům.

Systém, který by pružně reagoval na požadavky trhu a na překážky, které mohou bránit 
řádnému používání příslušných postupů, je bezesporu systémem, který je bližší zemědělcům, 
protože je schopen preventivně stanovit případnou odpovědnost nebo selhání, a zajistit, aby 
nebyl vždy penlizován pouze konečný příjemce.

V tomto návrhu se často odkazuje na zásadu proporcionality, která uplatňovaná na režim 
sankcí a kontrol představuje hlavní zásadu odlišného přístupu, podle něhož reakce na porušení 
předpisů musí být přiměřená nejen porušení, k němuž došlo, ale rovněž rozsahu zpoždění a 
míře odpovědnosti, kterou za to zemědělec nese.

V neposlední řadě se nakonec zdůrazňuje, že tento návrh usnesení byl vypracován na základě 
maximálních stropů pro společnou zemědělskou politiku stanovených Evropskou komisí v 
rámci návrhu víceletého finančního rámce (sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů na téma Rozpočet –
Evropa 2020, COM(2011)0500 v konečném znění ze dne 29. června 2011). V případě 
důležitých změn uvedeného návrhu sdělení je nutný přezkum obsahu tohoto návrhu zprávy.


