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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jedním z hlavních cílů a požadavků 
reformy SZP je snižování byrokracie. Má-
li být budoucí byrokratická zátěž 
členských států a příjemců finančních 
prostředků omezena na rozumnou míru, 
je třeba stanovit praktické toleranční 
limity a hodnoty, kdy se spouštějí 
kontrolní mechanizmy, a nalezen
vyvážený poměr mezi důvěrou 
a kontrolou. 

Pozměňovací návrh 2

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 

(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 
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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 
vela 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.

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. Účetní dvůr může 
na základě žádosti Evropského 
parlamentu nebo Rady podle čl. 287 
odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 
unie poskytnout k těmto aktům 
v přenesené pravomoci své stanovisko.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh Parlamentu a Radě umožní, aby si na základě odborného posudku 
Účetního dvora vytvořily svůj vlastní názor.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Rostoucí požadavky na certifikační 
subjekty a platební agentury nesmějí být 
spojeny s dalším zvyšováním byrokracie 
v členských státech, přičemž by měly být 
v souladu zejména s mezinárodními 
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auditními normami. S ohledem na rozsah 
a obsah certifikačního procesu by měl být 
zachován vyvážený poměr nákladů 
a užitku a jakékoli nově zavedené 
povinnosti týkající se výkaznictví by měly 
být jednoznačně přínosem.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Aby mohly být posouzeny výsledky, jsou zapotřebí výchozí a cílové hodnoty ukazatelů.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přehodnotí na základě rizika 
průkaznou dokumentaci, kterou poskytly 
členské státy, a vyhodnotí fungování 
jejich systémů s cílem potvrdit, že správní 
a kontrolní orgány splňují podmínky 
akreditace v členských státech.

Odůvodnění

Aby bylo možné omezit riziko, že případné chyby bude nutné zjišťovat pomocí následných 
kontrol, což může vést k častějším kontrolám a finančním opravám, má Komise – jakožto 
poslední instance odpovědná za plnění rozpočtu – v rámci akreditačního procesu dozorčí 
úlohu. Vzhledem k obtížím, pokud jde o finanční opravy (daňoví poplatníci platí dvakrát 
a příliš časté využívání paušálních oprav), je nanejvýš důležité zajistit vhodný systém 
preventivních kontrol. Tento systém nemůže být účinný, aniž by Komise vykonávala dohled 
nad akreditačním řízením v členských státech.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) souhrn výsledků všech dostupných 
provedených auditů a kontrol, včetně 
analýzy systematických nebo opakujících 
se nedostatků a přijatých či plánovaných 
nápravných opatření.

c) souhrn:

i) výsledků všech dostupných provedených 
auditů a kontrol, včetně analýzy 
systematických a opakujících se 
nedostatků a přijatých či plánovaných 
nápravných opatření,
ii) statistik kontrol ohlášených podle 
čl. 102 odst. 1 písm. c) bodu v) a
iii) dalších kontrol považovaných 
za důležité.
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Odůvodnění

Sladění s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud akreditovaná platební agentura 
neplní nebo přestala plnit jedno nebo více 
akreditačních kritérií stanovených 
v odstavci 2, členský stát jí akreditaci 
odejme, nezjedná-li platební agentura 
nápravu ve lhůtě stanovené s ohledem 
na závažnost nedostatku.

5. Pokud akreditovaná platební agentura 
neplní nebo přestala plnit jedno nebo více 
akreditačních kritérií stanovených 
v odstavci 2, členský stát jí z vlastního 
podnětu, nebo na žádost Komise akreditaci 
odejme, nezjedná-li platební agentura 
nápravu ve lhůtě stanovené s ohledem 
na závažnost nedostatku.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravidla týkající se rozsahu prohlášení 
o řízení vydávaného platebními 
agenturami a práce, na níž jsou tato 
prohlášení založena;

Odůvodnění

Komise by měla přijmout prováděcí akty, kterými jednoznačně vymezí rozsah prohlášení 
o řízení vydávaného platebními agenturami a práci, na níž jsou tato prohlášení založena.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní auditní subjekt určený 
členským státem, který poskytuje 
stanovisko vypracované v souladu 
s mezinárodně uznávanými auditními 
normami na základě namátkových kontrol 
založených na rizicích a dosavadních 
výsledcích členských států ohledně 
prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti 
týkajícího se úplnosti, přesnosti
a pravdivosti roční účetní závěrky platební 
agentury, řádného fungování jejích 
kontrolních systémů, zákonnosti 
a správnosti uskutečněných operací 
a dodržování zásady řádného finančního 
řízení. 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).

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovisko certifikačních subjektů 
se vhodným způsobem zveřejní.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti malých zemědělských podniků 
vymezených členskými státy 

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

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) udržitelného rozvoje hospodářské 
činnosti zemědělských podniků včetně 
modernizace, zvyšování 
konkurenceschopnosti, integrace 
do daného odvětví, inovací a tržní 
orientace;

Pozměňovací návrh 13

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 
nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví 
zemědělství vyžadují, aby členské státy 
v konkrétním období předložily informace 
o počtu kontrol provedených podle 
článku 61 a o jejich výsledku, a členské 
státy toto období překročí, může Komise 
v souladu se zásadou proporcionality, 
s ohledem na délku zpoždění a v souladu 
s podrobnými pravidly, které 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, pokud poskytla 
členským státům všechny informace, 
formuláře a vysvětlení, které jsou nutné 
pro zjištění statistických údajů, 
v dostatečném předstihu před začátkem 
období, jehož se údaje týkají.
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Odůvodnění

Komise musí členským státům poskytnout požadované formuláře a vysvětlení v dostatečném 
předstihu před začátkem období, kterého se údaje týkají. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda platební agentura splňuje 
akreditační kritéria stanovená v čl. 7 
odst. 2 a zda členské státy řádně uplatňují 
ustanovení čl. 7 odst. 5;

Odůvodnění

Komise může v členských státech provádět kontroly na místě, přičemž ověřuje, zda platební 
agentury splňují akreditační kritéria. Pokud akreditovaná agentura již nesplňuje jedno nebo 
více akreditačních kritérií, členský stát jí akreditaci odejme.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) činnost, kterou jsou certifikační 
subjekty povinny vykonávat podle 
článku 9;

Odůvodnění

Komise může uspořádat návštěvu na místě, pokud je nutno ověřit činnost, kterou jsou 
certifikační orgány povinny vykonávat podle článku 9.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) dodržování povinností stanovených 
v čl. 56 odst. 1.

Odůvodnění

Komise ověřuje, zda členské státy požádaly v případě výskytu nesrovnalostí nebo nedbalosti 
příjemce neprávem vyplacených finančních prostředků o jejich vrácení.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu na místě členskému státu, u něhož 
nebo na jehož území má být provedena, 
a tyto kontroly koordinuje. Zástupci 
dotyčného členského státu se mohou této 
kontroly zúčastnit. Komise vytvoří linku 
na vyřizování dotazů místních 
a regionálních orgánů, která by řešila 
jejich stížnosti ohledně byrokracie spojené 
s kontrolami na místě v zemědělských 
podnicích.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise při svých finančních opravách 
vychází z jednotlivých případů zjištěných 
nesrovnalostí, přičemž přihlíží k jejich 
systémové povaze, aby stanovila, zda je 
nutno použít opravu extrapolací nebo 
paušální sazbou.
Opravy paušální sazbou mohou být 
použity pouze tam, kde je vzhledem 
k povaze případu nemožné buď určit 



PE489.355v02-00 12/22 AD\913067CS.doc

CS

rozsah a výši zjištěných nesrovnalostí, 
nebo extrapolovat částky, které mají být 
opraveny.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před schválením rozhodnutí o zamítnutí 
financování oznámí Komise písemně 
výsledky kontrol a dotyčný členský stát 
písemně oznámí svou odpověď; poté 
se obě strany pokusí dosáhnout dohody 
o opatřeních, která mají být přijata.

Před schválením rozhodnutí o zamítnutí 
financování oznámí Komise písemně 
výsledky kontrol a dotyčný členský stát 
písemně oznámí svou odpověď; poté 
se obě strany pokusí dosáhnout dohody 
o opatřeních, která mají být přijata.
Členským státům proto musí být 
poskytnuta možnost prokázat 
prostřednictvím posouzení příslušné 
dokumentace, že skutečný rozsah 
nesrovnalostí je menší, než uvádí Komise.

Odůvodnění

Navržený systém finančních oprav by měl být sladěn s ostatními programy sdíleného řízení, 
jako je ERDF, ESF a Fond soudržnosti.

Pozměňovací návrh 20

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 přihlédne.
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Odůvodnění

Sladění s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vnitrostátních podpor nebo porušení 
pravidel, v jejichž důsledku bylo zahájeno 
řízení stanovené v článku 108 nebo 258 
Smlouvy;

b) vnitrostátních podpor, v jejichž důsledku 
zahájila Komise řízení stanovené v čl. 108 
odst. 2 Smlouvy, nebo nesplnění 
povinností, na jehož základě Komise 
zaslala dotyčnému členskému státu 
v souladu s článkem 258 Smlouvy 
formální písemné upozornění;

Odůvodnění

Sladění s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V případě neoprávněných plateb 
v důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti 
požádají členské státy příjemce o zpětné 
získání těchto plateb do jednoho roku 
od prvního zjištění této nesrovnalosti 
a odpovídající částky zaznamenají 
do knihy dlužníků platební agentury. 
Komise přijme veškerá nezbytná opatření, 
aby zajistila, že všechny dluhy budou 
zaznamenány.

Odůvodnění
Konečnou odpovědnost za plnění rozpočtu nese Komise, která musí také zajistit, aby částky 
zahrnuté do „jejích“ účtů představovaly veškeré transakce a byly správné.

Pozměňovací návrh 23
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Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) pokud je souhrn vynaložených 
a odhadovaných nákladů na zpětné získání 
vyšší než částka, která má být získána zpět; 
Komise proto ve spolupráci s příslušným 
členským státem vypracuje praktický 
toleranční limit přizpůsobený situaci 
v daném členském státě.

Odůvodnění

Zpětné získávání velmi malých částek vytvoří nemalou byrokratickou zátěž. Má-li být 
zachován poměr nákladů a užitku, neměly by být vymáhány částky pod určitou hranicí, která 
by byla nastavena velmi nízko.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 59 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění správného a účinného použití 
ustanovení o zpětném získávání částek 
uvedeném v tomto oddíle se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 111, pokud 
jde o zvláštní povinnosti, které musí 
členské státy dodržovat.

Pro zajištění správného a účinného použití 
ustanovení o podmínkách a postupech
zpětného získávání dluhů a úroků 
z prodlení dle tohoto oddílu se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 111, pokud 
jde o zvláštní povinnosti, které musí 
členské státy dodržovat.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) k zajištění účinné ochrany před 
podvody, především pokud jde o oblasti 
s vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana 
musí mít odrazující účinek, a to s ohledem 

(Netýká se českého znění.)
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na náklady a přínos i přiměřenost opatření;

Odůvodnění

V anglickém jazyce je původní znění příliš slabé, a mělo by se proto zpřísnit.

Pozměňovací návrh 26

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 platbu prostřednictvím uplatnění 
přístupu založeného na rizicích v souladu 
s požadovanou úrovní prohlášení 
o věrohodnosti a je doplněn o kontroly 
na místě, jejichž účelem je sledovat úroveň 
inherentních rizik, přičemž počet těchto 
kontrol se upraví podle inherentních 
a kontrolních rizik.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který 
se případně skládá z namátkové části 
a z rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti rovněž 
se zaměřením na největší chyby.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere 
odpovědný orgán z celkového souboru 
žadatelů kontrolní vzorek, který 
se případně skládá z namátkové části 
a z rizikové části, s cílem získat 
reprezentativní míru chybovosti, 
a současně se zaměří na oblasti, v nichž je 
riziko chyb nejvyšší.
Aby kontroly byly přiměřené, je třeba 
mimo jiné zohlednit tyto faktory:
– finanční rozměr operací;
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– výsledek předchozích auditů 
provedených na systémech řízení 
a kontroly;
– dobrovolnou účast na systémech řízení 
ověřených na základě mezinárodně 
uznávaných norem.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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; 

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. Evropský 
účetní dvůr může hodnotit kritéria 
Komise, která opravňují omezit počet 
těchto kontrol;

Odůvodnění

Odborné zkušenosti Účetního dvora mohou být pro tvůrce právních předpisů užitečné 
a budou sloužit k jasnému stanovení kritérií pro omezení počtu uvedených kontrol.

Pozměňovací návrh 29

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 
uvedené v odstavci 1 a sankce uvedené 
v odstavci 2, se bez ohledu na čl. 56 
odst. 3 získají zpět v celkové výši.

Odůvodnění

Zpětné získávání velmi malých částek vytvoří nemalou byrokratickou zátěž. Má-li být 
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zachován poměr nákladů a užitku, neměly by být vymáhány částky pod určitou hranicí, která 
bude nastavena velmi nízko.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 91 se však nevztahuje na příjemce, 
kteří se účastní režimu pro malé 
zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) 
č. xxx/xxx [přímé platby], a na příjemce, 
kteří získávají podporu podle čl. 29 odst. 9 
nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

vypouští se

Odůvodnění

Drobní zemědělci by neměli být vyňati z povinností typu podmíněnosti.

Pozměňovací návrh 31

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 
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. 

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 
přílohy II stanoví členské státy 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni 
pro příjemce minimální normy týkající se 
dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy, které 
vyžadují vykonávání konkrétní pravidelné 
činnosti, či její neprovádění a 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 
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státy nesmí vymezit minimální požadavky, 
které nejsou stanoveny v příloze II. 

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že se pomoc EU vyplácí skutečně na určitou činnost, je nutné, aby bylo 
v rámci minimálních požadavků týkajících se dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu vyžadováno vykonávání konkrétní pravidelné činnosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je 
třeba vzít v úvahu závažnost, důsledky, 
rozsah, trvalost a opakování zjištěného 
nedodržení, jakož i kritéria stanovená 
v odstavcích 2, 3 a 4. Obecně bude pokuta 
přiměřená či závislá na závažnosti 
a důsledcích porušení povinností 
spojených se zajištěním podmíněnosti.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se nařízení dostává do souladu s ustanoveními Smlouvy, podle 
nichž musí k nápravě v případě škod na životním prostředí, což je jednou z priorit, dojít 
u zdroje a znečišťovatel by měl za způsobené škody platit. Proto by se pokuty udělené v rámci 
podmíněnosti měly vypočítávat jako podíl z negativního dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě nedodržení z důvodu nedbalosti 
musí být procento snížení alespoň 1 %, 
avšak maximálně 5 %, a v případě 
opakovaného nedodržení alespoň 10 %.



AD\913067CS.doc 19/22 PE489.355v02-00

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit účinnost tohoto politického nástroje a přimět 
příjemce pomoci k tomu, aby se nechovali nedbale.

Pozměňovací návrh 34

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 úmyslného nedodržení nesmí 
být míra snížení v zásadě nižší než 25 % 
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.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přimět příjemce pomoci k tomu, aby přijali veškerá 
opatření k boji proti úmyslnému nedodržování předpisů.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE489.355v02-00 20/22 AD\913067CS.doc

CS

o stávající údaje a jejich zdroje.

Odůvodnění

Sledování a hodnocení nesmí vést k dalšímu zvyšování byrokratické zátěže členských států 
a příjemců finančních prostředků. Komise by proto měla využívat stávajících zdrojů údajů 
a usilovat o jejich synergické působení.

Pozměňovací návrh 36

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.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
vymezí soubor zvláštních ukazatelů 
a cílové hodnoty pro cíle uvedené v prvním 
pododstavci a stanoví povinnost členských 
států určit výchozí a cílové hodnoty těchto 
ukazatelů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.

Odůvodnění

Komise by měla stanovit cílové hodnoty ukazatelů, jimiž se posuzuje, zda bylo dosaženo 
stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 110 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro informace 
zasílané členskými státy, jakož i potřeby 
týkající se údajů a synergie mezi možnými 
zdroji údajů. Tyto prováděcí akty nesmějí 
vést k dalšímu zvyšování byrokratické 
zátěže členských států a příjemců finanční 
pomoci. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 112 odst. 3.
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