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14.10.2020 A8-0199/208

Pozměňovací návrh 208
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat 
proti klimatickým změnám a 
přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a 
inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP 
by měla rovněž řešit obavy občanů týkající 
se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem „Budoucnost 
potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. 
listopadu 2017 dochází k závěru, že 
Společná zemědělská politika (dále jen 
„SZP“) by měla nadále reagovat na 
budoucí výzvy a příležitosti posílením 
zaměstnanosti a investic, zpřísněním 
pracovních norem, bojem proti 
klimatickým změnám a přizpůsobením se 
jim, jejich uzpůsobením a přenášením 
výzkumu a inovací z laboratoří na pole a 
na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy 
občanů týkající se trvale udržitelné 
zemědělské produkce a rozvoje venkova.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Pozměňovací návrh 209
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Komise ve svém sdělení s názvem 
„Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
pro spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy“ zveřejněném dne 20. 
května 2020 vyzývá k tomu, že je třeba 
zajistit dodržování klíčových zásad 
zakotvených v evropském pilíři sociálních 
práv. Zohlednění sociální ochrany 
pracovníků, pracovních podmínek a 
podmínek bydlení, jakož i ochrany zdraví 
a bezpečnosti bude hrát významnou úlohu 
při budování spravedlivých, silných a 
udržitelných potravinových systémů. SZP 
by měla být jedním z nástrojů k plnění 
cílů evropského pilíře sociálních práv.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Pozměňovací návrh 210
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, zejména s ohledem na její ekologické 
a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k 
otázkám veřejného zdraví a zvířat. To 
znamená, že by měly být prováděny 
kontroly a v případě potřeby vyměřeny 
sankce pro zajištění účinnosti systému 
podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky 
pro příjemce v různých členských státech, 
měla by být na úrovni Unie stanovena 
určitá obecná pravidla pro kontroly 
podmíněnosti.

(55) Podmíněnost je důležitým prvkem 
SZP, který zajišťuje, že platby podporují 
vysoký stupeň udržitelnosti, a také rovné 
podmínky pro zemědělce v členských 
státech a mezi nimi, zejména s ohledem na 
její sociální, ekologické a klimatické 
prvky, jakož i ve vztahu k otázkám 
veřejného zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat. To znamená, že by měly 
být prováděny kontroly a v případě potřeby 
vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti 
systému podmíněnosti. Aby byly zajištěny 
rovné podmínky pro příjemce v různých 
členských státech, měla by být na úrovni 
Unie stanovena určitá obecná pravidla 
podmíněnosti a dále kontroly a postihy 
v souvislosti s jejich porušováním.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Pozměňovací návrh 211
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

84 Systém kontrol podmíněnosti 84 Systém kontrol podmíněnosti

1. 1.

Členské státy zavedou systém kontrol, aby 
bylo zajištěno, že příjemci podpory podle 
článku 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] a podle 
kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a 
kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 
splňují požadavky a standardy stanovené v 
oddíle 2 kapitoly 1 hlavy II nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP].

Členské státy mají k dispozici systém 
kontrol, aby bylo zajištěno, že níže uvedení 
příjemci splňují požadavky a standardy 
stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III 
nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP].

a) příjemci přímých plateb podle 
kapitoly II hlavy III nařízení (EU)…/… 
[nařízení o strategických plánech SZP],
b) příjemci ročních plateb v souladu s 
články 65, 66 a 67 nařízení (EU)…/… 
[nařízení o strategických plánech SZP],
c) příjemci podpory v souladu s 
kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 a 
kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013.

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

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

Tyto systémy budou v souladu se 
systémem kontrol upraveným v prvním 
pododstavci tohoto odstavce.

Tyto systémy budou v souladu se 
systémem kontrol upraveným v prvním 
pododstavci tohoto odstavce.
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S cílem zajistit dodržování platných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
vyplývajících z příslušných kolektivních 
pracovních smluv a sociálního a 
pracovního práva na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni zajistí členské státy 
spolupráci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány odpovědnými za 
inspekce práce a kontrolní systém 
uvedený v prvním pododstavci. V 
přeshraničních situacích se zajistí také 
koordinace a spolupráce s Evropským 
orgánem pro pracovní záležitosti, jehož 
fungování se řídí nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze 
dne 20. června 2019.

Členské státy provádí roční kontrolu 
systému kontroly upraveného v prvním 
pododstavci z hlediska dosažených 
výsledků.

Členské státy provádí roční kontrolu 
systému kontroly upraveného v prvním 
pododstavci z hlediska dosažených 
výsledků.

2. Pro účely této kapitoly se použijí 
tyto definice:

2. Pro účely této kapitoly se použijí 
tyto definice:

a) „požadavkem“ se rozumí každý 
jednotlivý povinný požadavek na 
hospodaření stanovený právem Unie 
uvedeným v článku 11 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP], který se co do obsahu liší od 
jakýchkoli jiných požadavků stejného aktu;

a) „požadavkem“ se rozumí každý 
jednotlivý povinný požadavek na 
hospodaření stanovený právem Unie 
uvedeným v článku 11 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP], který se co do obsahu liší od 
jakýchkoli jiných požadavků stejného aktu;

b) „aktem“ se rozumí každá jednotlivá 
směrnice a nařízení uvedené v článku 11 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

b) „aktem“ se rozumí každá jednotlivá 
směrnice a nařízení uvedené v článku 11 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

ba) „opakovaným nesplněním 
požadavků“ se rozumí nesplnění téhož 
požadavku či standardu, které bylo 
zjištěno více než jednou, za předpokladu, 
že příjemce byl o předchozím nesplnění 
požadavků informován a případně měl 
možnost přijmout k nápravě tohoto 
předchozího nesplnění požadavků 
nezbytná opatření.

3. Do svých systémů kontroly 
upravených v odstavci 1 členské státy:

3. Za účelem splnění svých 
kontrolních povinností stanovených v 
odstavci 1 členské státy:

a) zahrnou kontroly na místě pro a) zahrnou kontroly na místě pro 
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ověření dodržování povinností stanovených 
v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] na straně příjemců;

ověření dodržování povinností stanovených 
v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] na straně příjemců;

b) v závislosti na příslušných 
požadavcích, standardech, aktech nebo 
oblastech podmíněnosti mohou rozhodnout 
o využití kontrol prováděných v rámci 
systémů kontroly používaných pro 
příslušné požadavky, standardy, akty nebo 
oblasti podmíněnosti, pokud je účinnost 
těchto kontrol minimálně stejná jako u 
kontrol na místě uvedených v písmenu a);

b) v závislosti na příslušných 
požadavcích, standardech, aktech nebo 
oblastech podmíněnosti mohou rozhodnout 
o využití kontrol prováděných v rámci 
systémů kontroly používaných pro 
příslušné požadavky, standardy, akty nebo 
oblasti podmíněnosti, pokud je účinnost 
těchto kontrol minimálně stejná jako u 
kontrol na místě uvedených v písmenu a);

c) v příslušných případech mohou pro 
provádění kontrol na místě uvedených v 
písmenu a) využít dálkový průzkum nebo 
systém sledování plochy;

c) pokud je to vhodné a proveditelné, 
mohou pro provádění kontrol na místě 
uvedených v písmenu a) využít dálkový 
průzkum nebo systém sledování a kontroly 
plochy; a
ca) zavedou systém včasného 
varování;

d) zavedou kontrolní vzorek pro 
kontroly uvedené v písmenu a), které se 
musí provádět každý rok na základě 
analýzy rizik a zahrnují náhodné 
komponenty a zajistí kontrolní vzorek 
zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří 
přijímají podporu v souladu s oddílem 2 
kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP].

da) k ověření toho, zda příjemci 
dodržují platné pracovní podmínky a 
podmínky zaměstnávání vyplývající z 
příslušných kolektivních pracovních 
smluv a sociálního a pracovního práva na 
vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni 
v souvislosti s [nařízením o strategických 
plánech SZP], by měl kontrolní vzorek 
uvedený v písmeni d) pokrývat alespoň 10 
% příjemců, kteří dostávají podporu podle 
hlavy III kapitoly 1 oddílu 2 nařízení 
(EU).../... [nařízení o strategických 
plánech SZP].
3a. Členské státy zavedou kontrolní 
vzorek pro kontroly uvedené v odst. 3 
písm. a) tohoto článku, které se musí 
provádět každý rok na základě analýzy 
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rizik, u níž mohou použít váhové faktory, 
a náhodných komponentů, a zajistí, aby 
daný kontrolní vzorek zahrnoval 
minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají 
podporu podle oddílu 2 kapitoly 1 hlavy 
III nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP].
3b. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující 
zjednodušené kontroly zemědělců, kteří se 
účastní režimů uvedených v článku 25 
nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP].
3c. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme pravidla pro 
provádění kontrol podle tohoto článku, 
včetně pravidel, která zajistí, aby analýza 
rizik zohledňovala následující faktory:
a) účast zemědělců v systému 
poradenských služeb v zemědělství 
stanoveného v článku 13 nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP];
b) účast zemědělců v certifikačním 
systému podle čl. 12 odst. 3a nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP], jakmile bude toto nařízení 
zahrnovat příslušné požadavky a 
standardy.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3. [PM 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Pozměňovací návrh 212
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 1.

Členské státy vytvoří systém zajišťující 
uplatnění správních sankcí vůči příjemcům 
v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP], kteří kdykoliv v příslušném 
kalendářním roce nedodržují pravidla o 
podmíněnosti stanovená v oddíle 2 kapitoly 
1 hlavy III uvedeného nařízení („systém 
sankcí“).

Členské státy vytvoří systém zajišťující 
uplatnění správních sankcí vůči příjemcům 
v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP], kteří kdykoliv v příslušném 
kalendářním roce nedodržují pravidla o 
podmíněnosti stanovená v oddíle 2 kapitoly 
1 hlavy III uvedeného nařízení („systém 
sankcí“).

V rámci tohoto systému se správní sankce 
uvedené v prvním pododstavci použijí 
pouze tehdy, pokud nedodržení podmínek 
vyplývá z jednání nebo opominutí, které 
lze přímo připsat dotyčnému příjemci, a 
pokud je splněna jedna nebo obě tyto 
podmínky:

V rámci tohoto systému se správní sankce 
uvedené v prvním pododstavci použijí 
pouze tehdy, pokud nedodržení podmínek 
vyplývá z jednání nebo opominutí, které 
lze přímo připsat dotyčnému příjemci, a 
pokud je splněna jedna nebo obě tyto 
podmínky:

a) nedodržení podmínek souvisí se 
zemědělskou činností příjemce;

a) nedodržení podmínek souvisí se 
zemědělskou činností příjemce;

b) jedná se o plochu zemědělského 
podniku příjemce.

b) jedná se o plochu zemědělského 
podniku příjemce.

ba) nedodržení podmínek má dopad na 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání pracovníků zaměstnaných 
příjemcem;

Ve vztahu k lesním plochám se však 
správní sankce v souladu s prvním 
pododstavcem neuplatní v případě, že se 
pro příslušnou plochu neuplatňuje podpora 

Ve vztahu k lesním plochám se však 
správní sankce v souladu s prvním 
pododstavcem neuplatní v případě, že se 
pro příslušnou plochu neuplatňuje podpora 
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v souladu s články 65 a 66 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP].

v souladu s články 65 a 66 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Pozměňovací návrh 213
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento bod se nevztahuje na povinnosti 
zaměstnavatele vyplývající z článku XX 
nařízení (EU).../...[nařízení o 
strategických plánech SZP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Pozměňovací návrh 214
Pina Picierno
za skupinu S&D

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nařízení
Čl. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

86 Výpočet sankce 86 Výpočet sankce

1. 1.

Správní sankce stanovené v oddíle 2 
kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) .../... 
[nařízení o strategických plánech SZP] se 
uplatní snížením nebo vyloučením celkové 
částky plateb uvedených v uvedeném 
oddíle tohoto nařízení, které byly nebo 
mají být poskytnuty dotčenému příjemci v 
souvislosti se žádostmi o podporu, které 
příjemce podal nebo podá během 
kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.

Správní sankce se uplatní snížením nebo 
vyloučením celkové částky plateb 
uvedených v čl. 84 odst. 1, které byly nebo 
mají být poskytnuty dotčenému příjemci v 
souvislosti se žádostmi o podporu, které 
příjemce podal nebo podá během 
kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení 
budou zohledněny závažnost, rozsah, doba 
trvání, opakování nebo úmyslnost 
zjištěného nedodržení. Sankce musí být 
odrazující a přiměřené a musí být v 
souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 
2 a 3 tohoto článku.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení 
budou zohledněny závažnost, rozsah, doba 
trvání, opakování nebo úmyslnost 
zjištěného nedodržení. Sankce musí být 
účinné, odrazující a přiměřené a musí být 
v souladu s kritérii stanovenými v 
odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2. 2.

V případě nedodržení požadavků v 
důsledku nedbalosti obecně platí, že 
procento snížení odpovídá 3 % z celkové 
částky plateb uvedených v odstavci 1 
tohoto článku.

V případě nedodržení požadavků v 
důsledku nedbalosti obecně platí, že 
procento snížení odpovídá 3 % z celkové 
částky plateb uvedených v odstavci 1 
tohoto článku. Snížení se stanoví na 
základě posouzení závažnosti nedodržení, 
a to podle kritérií stanovených v odstavci 1 
tohoto článku.

Členské státy mohou zavést systém Členské státy zavedou a používají systém 
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včasného varování, který se vztahuje na 
jednotlivé případy prvního výskytu 
nedodržení požadavků, jež vzhledem ke 
své malé závažnosti, rozsahu a trvání 
nepovedou ke snížení nebo vyloučení. 
Zjistí-li se při následné kontrole během tří 
následujících kalendářních let, že k 
nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle 
prvního pododstavce zpětně.

včasného varování uvedený v čl. 84 odst. 3, 
který se vztahuje na jednotlivé případy 
prvního výskytu nedodržení požadavků, jež 
vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu 
a trvání nepovedou ke snížení nebo 
vyloučení. Příslušný orgán oznámí 
příjemci jeho povinnost přijmout 
nápravné kroky a navrhne nápravná 
opatření, jež musí být přijata k nápravě 
nedodržení požadavků. Zjistí-li se při 
následné kontrole během tří následujících 
kalendářních let, že k nápravě nedošlo, 
uplatní se snížení podle prvního 
pododstavce zpětně.

V případě nedodržení požadavků, jež 
představuje přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat, se však snížení 
nebo vyloučení uplatní vždy.

V případě nedodržení požadavků, jež 
představuje přímé nebezpečí pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat, se však snížení 
nebo vyloučení uplatní vždy.

Členské státy mohou stanovit povinná 
školení v rámci zemědělského 
poradenského systému upraveného v 
oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné 
varování.

Členské státy mohou stanovit povinná 
školení v rámci zemědělského 
poradenského systému upraveného v 
oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné 
varování.

2a. Bez ohledu na odstavec 2, v 
případě nedodržení platných pracovních a 
zaměstnaneckých podmínek 
zaměstnavatelů vyplývajících z 
příslušných kolektivních smluv a 
sociálního a pracovního práva na 
vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni, 
jak je uvedeno v (EU)… /… [nařízení o 
strategických plánech SZP], z důvodu 
nedbalosti, zaměstnavatelé co nejdříve 
zjednají nápravu v souladu s 
vnitrostátním právem a praxí, aby nedošlo 
k minimálně 20% snížení z celkové částky 
plateb uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku. Tento postih se uplatní i v 
následujícím kalendářním roce, a to do té 
doby, než bude zjednána náprava.

3. V případě opakovaného nedodržení 
požadavků bude procento snížení vyšší než 
to, které se uplatní v případě nedodržení 
požadavků v důsledku nedbalosti a 
prvního uložení sankce.

3. V případě opakovaného nedodržení 
požadavků obecně platí, že procento 
snížení odpovídá 10 % z celkové částky 
plateb uvedených v odstavci 1.
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V případě dalšího opakovaného 
nedodržení požadavků a nepředložení 
zdůvodnění se má za to, že příjemce jednal 
úmyslně ve smyslu odstavce 4.

4. V případě úmyslného nedodržení 
požadavků bude procento vyšší než to, 
které se uplatní v případě opakovaného 
nedodržení, a může dosáhnout až 
celkového vyloučení z plateb a může být 
uplatněno po dobu jednoho či více 
kalendářních let.

4. V případě úmyslného nedodržení 
požadavků bude procento snížení nejméně 
15 % z celkové částky plateb uvedených v 
odstavci 1 a může dosáhnout až celkového 
vyloučení z plateb a může být uplatněno po 
dobu jednoho či více kalendářních let. V 
případě úmyslného nedodržení platných 
pracovních a zaměstnaneckých podmínek 
zaměstnavatelů vyplývajících z 
příslušných kolektivních smluv a 
sociálního a pracovního práva na 
vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni, 
jak je uvedeno v (EU)… /… [nařízení o 
strategických plánech SZP], sníží členské 
státy celkovou částku plateb nejméně o 50 
%. V závislosti na závažnosti úmyslného 
nedodržení podmínek může být toto 
procento ještě vyšší a může dojít až 
celkovému vyloučení z plateb a uplatní se 
po dobu jednoho či více kalendářních let, 
a to do té doby, než bude zjednána 
náprava.

5. Za účelem zajištění rovných 
podmínek mezi členskými státy, jakož i 
účinnosti a odrazujícího účinku systému 
sankcí je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o další pravidla pro 
uplatnění a výpočet sankcí.

5. Za účelem zajištění rovných 
podmínek mezi členskými státy, jakož i 
účinnosti a odrazujícího účinku systému 
sankcí je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o další pravidla pro 
uplatnění a výpočet sankcí.
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