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Pozměňovací návrh 21
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by mělo tam, kde je to 
vhodné,  umožnit výjimky v případech 
zásahu vyšší moci, za výjimečných 
okolností a v případech nesprávného 
programování ze strany daného 
regionálního zákonodárce.  Pokud jde o 
předpisy v oblasti zemědělství, výklad 
pojmu vyšší moc by se měl opírat o 
judikaturu Soudního dvora.

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem pomoci příjemcům získat 
větší povědomí o vztahu mezi 
zemědělskými postupy a řízením 
zemědělských podniků na jedné straně a 
normami v oblasti životního prostředí, 
změny klimatu, dobrého zemědělského 
stavu půdy, bezpečnosti potravin, 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat na 
straně druhé je nezbytné, aby členské státy 
zřídily komplexní zemědělský poradenský 
systém poskytující poradenství příjemcům. 
Zemědělským poradenským systémem by 
neměla nijak být dotčena povinnost a 
odpovědnost příjemců dodržovat uvedené 
normy. Členské státy by rovněž měly 
zajistit jasné oddělení poradenství od 

(10) S cílem pomoci příjemcům získat 
větší povědomí o vztahu mezi 
zemědělskými postupy a řízením 
zemědělských podniků na jedné straně a 
normami v oblasti životního prostředí, 
změny klimatu, dobrého zemědělského 
stavu půdy, bezpečnosti potravin, 
veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a 
dobrých životních podmínek zvířat na 
straně druhé je nezbytné, aby členské státy 
zřídily komplexní zemědělský poradenský 
systém poskytující poradenství příjemcům. 
Zemědělským poradenským systémem by 
neměla nijak být dotčena povinnost a 
odpovědnost příjemců dodržovat uvedené 
normy. Členské státy by rovněž měly 
příjemce povzbudit k využívání poradního 
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kontrol. systému a  zajistit jasné oddělení 
poradenství od kontrol.

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Účast na zemědělském poradenském 
systému by měla být pro příjemce 
dobrovolná. Všem příjemcům by měla být 
umožněna účast v tomto systému, i když 
nedostávají podporu v rámci SZP. Členské 
státy však mohou stanovit prioritní kritéria. 
Vzhledem k povaze systému je vhodné, 
aby s informacemi získanými v rámci 
výkonu poradenské činnosti bylo 
zacházeno jako s důvěrnými informacemi, 
s výjimkou případů vážného porušení 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Aby byla zajištěna 
účinnost systému, měli by být poradci 
řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

(12) Přestože by účast na zemědělském 
poradenském systému měla být pro 
příjemce dobrovolná, měla by intenzivní 
podpora systému sloužit k tomu, aby byli 
příjemci informování o veškerých 
přínosech, kterém jim plynou z využívání 
tohoto systému. Všem příjemcům by měla 
být umožněna účast v tomto systému, i 
když nedostávají podporu v rámci SZP. 
Členské státy však mohou stanovit prioritní 
kritéria. Vzhledem k povaze systému je 
vhodné, aby s informacemi získanými v 
rámci výkonu poradenské činnosti bylo 
zacházeno jako s důvěrnými informacemi, 
s výjimkou případů vážného porušení 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Aby byla zajištěna 
účinnost systému, měli by být poradci 
řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rozpočtové prostředky na úhradu 
výdajů uskutečněných akreditovanými 
platebními agenturami, pokud jde o EZZF, 
by měla Komise členským státům 
poskytovat formou následné úhrady na 
základě vyúčtování výdajů uskutečněných 
těmito agenturami. Než dojde k následné 
úhradě formou měsíčních plateb, měly by 
členské státy mobilizovat nezbytné 
prostředky na základě potřeb svých 
akreditovaných platebních agentur. 
Náklady na zaměstnance a správní 
náklady, které vzniknou členským státům a 
příjemcům zapojeným do provádění SZP, 
by měly nést tyto státy a příjemci sami.

(13) Rozpočtové prostředky na úhradu 
výdajů uskutečněných akreditovanými 
platebními agenturami, pokud jde o EZZF, 
by měla Komise členským státům 
poskytovat formou následné úhrady na 
základě vyúčtování výdajů uskutečněných 
těmito agenturami. Než dojde k následné 
úhradě formou měsíčních plateb, měly by 
členské státy mobilizovat nezbytné 
prostředky na základě potřeb svých 
akreditovaných platebních agentur. S cílem 
zvýšit provozní efektivitu platebních 
agentury by náklady na zaměstnance a 
správní náklady, které vzniknou členským 
státům zapojeným do provádění SZP, měly 
nést samy tyto agentury.

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Využívání agrometeorologického 
systému a získávání a vylepšování 
družicových snímků by Komisi mělo 
poskytnout prostředek k řízení 
zemědělských trhů a usnadnit sledování 
zemědělských výdajů.

(14) Využívání agrometeorologického 
systému a získávání a vylepšování 
družicových snímků by Komisi mělo 
poskytnout prostředek k řízení 
zemědělských trhů a usnadnit sledování 
zemědělských výdajů a k vyhodnocení a 
poskytnutí včasné pomoci v případě 
přírodních pohrom.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Seán Kelly
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů. Je tedy 
nezbytné zavést vhodným způsobem 
omezený systém předběžného financování 
s cílem zajistit pravidelný tok prostředků 
umožňující provádět v příslušném období 
platby příjemcům.

(23) Programy rozvoje venkova jsou 
financovány z rozpočtu Unie na základě 
závazků v ročních splátkách. Členské státy 
by měly být schopny disponovat 
vyčleněnými prostředky Unie již od 
počátku provádění programů. Mělo by být 
tudíž prioritou zavést vhodným způsobem 
omezený systém předběžného financování 
s cílem zajistit pravidelný tok prostředků 
umožňující provádět v příslušném období 
platby příjemcům.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy 
rozpočtu Unie, měly by členské státy 
přijmout opatření s cílem ověřit, že operace 
financované z EZZF a EZFRV opravdu 
probíhají a že jsou řádně prováděny. 
Členské státy by rovněž měly zamezovat, 
zjišťovat a účinně odstraňovat veškeré 
nesrovnalosti nebo nedodržení povinností 
způsobené příjemci. Za tímto účelem by se 
mělo použít nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 
o ochraně finančních zájmů22 Evropských 
společenství.

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy 
rozpočtu Unie, měly by členské státy 
přijmout přiměřená opatření s cílem ověřit, 
že operace financované z EZZF a EZFRV 
opravdu probíhají a že jsou řádně 
prováděny. Členské státy by rovněž měly 
zamezovat, zjišťovat a účinně odstraňovat 
veškeré nesrovnalosti nebo nedodržení 
povinností způsobené příjemci. Za tímto 
účelem by se mělo použít nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 
18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena do stejného právního rámce na 
horizontální úrovni. Měla by se týkat 
povinností členských států, pokud jde o 
správní kontroly a kontroly na místě, 
pravidla pro zpětné získání, snížení a 
vyloučení z podpory. Rovněž by měla být 
stanovena pravidla pro kontrolu povinností, 
které nezbytně nezávisejí na platbě 
podpory.

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad 
pro kontroly, odnětí, snížení nebo 
vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou 
obsažena v různých nařízeních pro odvětví 
zemědělství. Tato pravidla by měla být 
spojena a zjednodušena ve stejném 
právním rámci na horizontální úrovni . 
Měla by se týkat povinností členských 
států, pokud jde o správní kontroly a 
kontroly na místě, pravidla pro zpětné 
získání, snížení a vyloučení z podpory. 
Rovněž by měla být stanovena pravidla pro 
kontrolu povinností, které nezbytně 
nezávisejí na platbě podpory. Pokud je  
chybovost na přijatelné úrovni, měly by 
členské státy odpovídajícím způsobem 
omezit počet kontrol prováděných na 
místě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky 
tohoto integrovaného systému, a zejména 
ustanovení týkající se počítačové databáze, 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, žádostí o podporu nebo 
požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků.

(41) Měly by být v patřičné míře
zachovány hlavní prvky tohoto 
integrovaného systému na náležité úrovni, 
a zejména ustanovení týkající se 
počítačové databáze, systému identifikace 
zemědělských pozemků, žádostí o podporu 
nebo požadovaných plateb a systému 
identifikace a evidence platebních nároků, 
přičemž je třeba dbát na to, aby 
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nevznikala zbytečná administrativní zátěž 
pro zemědělce a správní orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Podle nařízení (ES) č. 485/2008 mají 
členské státy přijímat opatření nezbytná k 
zajištění účinné ochrany finančních zájmů 
rozpočtu Unie, a zejména ke kontrole 
skutečného a řádného provádění operací 
financovaných z EZZF. V zájmu 
srozumitelnosti a přehlednosti by příslušná 
ustanovení měla být integrována do 
stejného aktu. Nařízení (ES) č. 485/2008 
by tedy mělo být zrušeno.

(44) Podle nařízení (ES) č. 485/2008 mají 
členské státy přijímat opatření nezbytná k 
zajištění účinné ochrany finančních zájmů 
rozpočtu Unie, a zejména ke kontrole 
skutečného a řádného provádění operací 
financovaných z EZZF. V zájmu 
jednoduchosti, srozumitelnosti a 
přehlednosti by příslušná ustanovení měla 
být integrována do stejného aktu. Nařízení 
(ES) č. 485/2008 by tedy mělo být zrušeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Seán Kelly

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 
politiky28, 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 

vypouští se



AM\913502CS.doc 9/20 PE496.479v01-00

CS

nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Seán Kelly

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 pesticidů29, 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. en

Pozměňovací návrh 33
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 

(57) Systém podmíněnosti znamená určité 
správní překážky pro příjemce i 
vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit 
vedení záznamů, provádět kontroly a 
případně ukládat sankce. Tyto sankce by 
měly být přiměřené, účinné a odrazující. 
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Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti. Touto výjimkou by však 
neměla být dotčena povinnost dodržovat 
platná ustanovení odvětvových právních 
předpisů a možnost kontroly a uložení 
sankcí podle těchto právních předpisů.

Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí 
stanovených ostatními ustanoveními 
právních předpisů Unie nebo vnitrostátních 
právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je 
vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do 
jednoho právního nástroje. V případě 
zemědělců, kteří se účastní režimu pro 
malé zemědělce uvedeného v hlavě V 
nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], 
lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci 
systému podmíněnosti překračuje výhody, 
které přináší účast těchto zemědělců na 
tomto systému. Z důvodu zjednodušení by 
se proto na tyto zemědělce neměla 
vztahovat podmíněnost, a zejména její 
kontrolní systém a riziko sankcí v rámci 
podmíněnosti.

Or. en

Odůvodnění

Malé zemědělské podniky by měly být přirozeně “ekologičtější" než větší podniky.   Veřejné 
orgány musí za všech okolností usilovat o snížení administrativní zátěže pro drobné 
zemědělce a malé rodinné zemědělské podniky, a to s ohledem na jejich společenský a kulturní 
přínos pro venkovské oblasti. 

Pozměňovací návrh 34
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Účinné provádění podmíněnosti 
vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují 
povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne 
pro možnost neuplatnit snížení plateb či 
vyloučení z plateb v případě, že příslušná 
částka činí méně než 100 EUR, měl by 
příslušný kontrolní orgán v následujícím 

(60) Účinné provádění podmíněnosti 
vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují 
povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne 
pro možnost neuplatnit snížení plateb či 
vyloučení z plateb v případě, že příslušná 
částka činí méně než 100 EUR, měl by 
příslušný kontrolní orgán v následujícím 
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roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné 
nedostatky v dodržování požadavků 
odstranil.

roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné 
nedostatky v dodržování požadavků 
odstranil. Členské státy mohou rovněž 
zavést systémy včasného varování 
uplatňované v případě počátečních obtíži 
spojených s nedodržováním pravidel, aby 
tak byla podmíněnost pro zemědělské 
komunity přijatelnější a zajistilo se  
těsnější zapojení zemědělců do plnění 
požadavku.  Tento mechanismus by měl 
mít formu dopisu s upozorněním, na nějž 
musí příjemce reagovat přijetím 
nápravných opatření, na jejichž splnění 
bude následně dohlížet příslušný členský 
stát. 

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Giommaria Uggias

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 
doporučována v programech rozvoje 
venkova, včetně modernizace 
zemědělských podniků, zvyšování 
konkurenceschopnosti, zapojení dalších 
odvětví, inovace a orientace na trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Vnitrostátní orgán poskytne 
potenciálnímu příjemci daný seznam 
vybraných subjektů, a to především
elektronickou cestou.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Intenzivní podpora zemědělského 
poradního systému zajistí, aby byli 
příjemci informováni o přínosech, které 
jim plynou z využívání tohoto systému. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Luís Paulo Alves

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.



AM\913502CS.doc 13/20 PE496.479v01-00

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které předkládají více 
než jeden program rozvoje venkova, 
mohou částky nevyčerpané do 31. 
prosince druhého roku následujícího po 
roce vzniku daného rozpočtového závazku 
u jednoho či více programů rozvoje 
venkova započíst proti částkám 
vynaloženým po tomto datu v rámci jiných 
programů rozvoje venkova. Pokud by i 
přes tento zápočet zbývaly prostředky, 
které by měly být předmětem rušení 
závazku, jsou tyto prostředky poměrným 
způsobem přiděleny na programy rozvoje 
venkova, které vykazují nevyčerpané 
částky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1

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 

vypouští se
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nebyly příslušné statistické informace 
zaslány včas.

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné 
členskými státy na základě vnitrostátních 
právních a správních předpisů, článku 287 
Smlouvy anebo jakákoli kontrola 
zorganizovaná na základě článku 322 
Smlouvy nebo založená na nařízení Rady 
(ES) č. 2185/9639, může Komise v 
členských státech organizovat kontroly na 
místě s cílem ověřovat zejména:

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné 
členskými státy na základě vnitrostátních 
právních a správních předpisů, článku 287 
Smlouvy anebo jakákoli kontrola 
zorganizovaná na základě článku 322 
Smlouvy nebo založená na nařízení Rady 
(ES) č. 2185/9639, může Komise 
za výjimečných okolností v členských 
státech organizovat kontroly na místě s 
cílem ověřovat zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sníží četnost kontrol na místě v 
těch členských státech, v nichž se podle 
stanoviska certifikačního subjektu 
ohledně zákonnosti a správnosti 
uskutečněných operací pohybuje 
chybovost na přijatelné úrovni.

Or. en
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Odůvodnění

Kontroly na místě prováděné Komisí by měly být omezeny, pokud z kontroly zákonnosti a 
správnosti vyplývá, že se chybovost pohybuje na přijatelné úrovni, aby se snížily náklady 
spojené s těmito kontrolami.

Pozměňovací návrh 43
Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud však z důvodů, jež nebyly 
způsobeny dotyčným členským státem, 
nemohla být částka získána zpět ve lhůtě 
uvedené v prvním pododstavci a částka, 
která má být získána zpět, přesahuje 1 
milion EUR, může Komise na žádost 
členského státu tyto lhůty prodloužit 
nejvýše o 50 % původně stanovených lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Luís Paulo Alves

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 nejpozději do 24 
měsíců od data, kdy příslušný vnitrostátní 
orgán určí na základě závěrečné zprávy o 
kontrole nebo podobného dokumentu v 
souladu s platnými právními předpisy 
částku, která má být zpětně získána, a 
odpovídající částky zaznamenají do knihy 
dlužníků platební agentury.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, dotyčný členský stát, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Nedojde-li ke zpětnému získání plateb do 
čtyř let od data žádosti o zpětné získání 
plateb, nebo do osmi let v případě, že 
zpětné získání je vymáháno u 
vnitrostátních soudů, nese finanční 
důsledky toho, že platby nebyly získány 
zpět, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % 
jsou kryty z rozpočtu Unie, aniž je dotčen 
požadavek, že tento členský stát musí 
pokračovat ve zpětném získávání v souladu 
s článkem 60.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Giommaria Uggias

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, které 
zohledňují rizika a reagují na specifické 
potřeby cílových regionů, aby zajistily 
soulad s právními předpisy, jež upravují 
režimy podpory Unie. Každý členský stát 
je prostřednictvím svého národního 
koordinačního subjektu odpovědný za 
uzpůsobení řídícího a kontrolního 
systému specifickým podmínkám svých 
regionů, a to na základě prohlášení 
platebních agentur podle čl. 7 odst. 3. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 47
Seán Kelly

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 rovněž se 
zaměřením na největší chyby. Počet 
kontrol prováděných na místě bude 
omezen přiměřeně riziku a s cílem omezit 
administrativní zátěž jak pro veřejné 
orgány, tak pro zemědělce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Integrovaný systém zahrnuje případně 
systém pro identifikaci a evidenci zvířat 
zavedený v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1760/200042 a nařízením Rady (ES) 
č. 21/200443.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k problémům s uplatňováním nařízení (ES) č. 21/2004 by toto nařízení nemělo být 
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součástí integrovaného administrativního a kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 49
Giommaria Uggias

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 
opatření stejný. 

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou zavést systém 
varování, který příjemcům nedodržujícím 
pravidla před uložením jakékoli správní 
sankce umožní, aby danou nesrovnalost 
napravili. Pokud se členský stát rozhodne 
využít této možnosti, příslušný orgán 
příjemci zašle dopis s prvním 
upozorněním, v němž jej informuje 
o zjištěných nedostatcích a o povinnosti 
přijmout nápravná opatření. Příslušný 
orgán také v následujícím roce přijme 
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opatření nezbytná pro ověření toho, že 
příjemce zjištěné nedostatky v dodržování 
pravidel odstranil.
Tento systém varování se uplatní pouze 
v případech prvního nedodržení pravidel, 
které není považováno za „závažné“ 
a jehož „rozsah“ je omezen výhradně na 
zemědělský podnik příjemce, který za 
nedodržení zodpovídá, v souladu s kritérii 
vymezenými v článku 99a.

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto systémy, a zejména systém 
identifikace a evidence zvířat zavedený v 
souladu se směrnicí Rady 2008/71/ES ze 
dne 15. července 2008 o identifikaci a 
evidování prasat46  a nařízeními (ES) č. 
1760/2000 a (ES) č. 21/2004, musí být 
slučitelné s integrovaným systémem 
uvedeným v hlavě V kapitole II tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k problémům s uplatňováním nařízení (ES) č. 21/2004 by toto nařízení nemělo být 
součástí integrovaného administrativního a kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 52
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít 
možnosti podle prvního pododstavce, 
přijme příslušný orgán u vzorku příjemců 
v následujícím roce opatření nezbytná pro 
ověření toho, že příjemce odstranil 
zjištěné nedostatky v dodržování pravidel. 
Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout 
nápravná opatření se oznámí příjemci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle mého mínění je návrh Evropské komise na zrušení následných kontrol v případě 
menších pochybení dobrým řešením. Nicméně pokud jde o omezení kontrol, na které se 
vztahuje pravidlo de minimis, na vybranou skupinu příjemců (vzorek), domníváme se spíše, že 
opakované kontroly u pochybení spadajících pod toto pravidlo měly být zcela zrušeny.

Pozměňovací návrh 53
Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 10 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení a 
vyloučení podle článku 99.

Členské státy si mohou ponechat 25 %
částek vyplývajících z uplatnění snížení a 
vyloučení podle článku 99.

Or. en

Odůvodnění

Není mi zřejmý důvod, proč Komise navrhla tuto změnu (snížení z 10 % na 25 %). Podle 
stávajícího nařízení (článek 25 nařízení č. 73/2009) si smějí členské státy ponechat 25 % 
částky, která je výsledkem uplatněného snížení.


