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14.10.2020 A8-0199/208

Pozmeňujúci návrh 208
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. 
novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná 
poľnohospodárska politika (ďalej len 
„SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a 
to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, bojom proti 
zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj 
uplatňovaním výsledkov výskumu a 
inovácie získaných v laboratóriách v praxi, 
teda na poliach a trhoch. SPP by mala 
okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce 
sa o udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie.

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť 
potravinárstva a poľnohospodárstva 
z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že 
spoločná poľnohospodárska politika (ďalej 
len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie 
reagovať na budúce výzvy a príležitosti, 
a to zvyšovaním zamestnanosti, 
posilňovaním rastu a investícií, zvýšením 
pracovných noriem, bojom proti zmene 
klímy a adaptáciou na ňu, ich 
prispôsobením a prenášaním výsledkov 
výskumu a inovácie získaných 
v laboratóriách na polia a na trhy. SPP by 
mala okrem toho riešiť obavy občanov 
týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej 
produkcie a rozvoja vidieka.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Pozmeňujúci návrh 209
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49a) V oznámení Komisie s názvom 
Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme 
spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu, 
vydanom 20. mája 2020, sa vyzýva, že je 
dôležité zabezpečiť, že hlavné zásady 
zakotvené v Európskom pilieri sociálnych 
práv sa budú dodržiavať. Pri budovaní 
spravodlivých, silných a udržateľných 
potravinových systémov zohrajú dôležitú 
úlohu aspekty sociálnej ochrany 
pracovníkov, ich pracovných podmienok 
a podmienok bývania, ako aj ochrana 
zdravia a bezpečnosti. SPP by mala byť 
jedným z nástrojov na presadzovanie 
cieľov Európskeho piliera sociálnych 
práv.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/210

Pozmeňujúci návrh 210
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Dôležitým prvkom SPP je 
kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej 
prvkami súvisiacimi so životným 
prostredím a klímou, ale aj s otázkami 
týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. 
Z toho vyplýva, že by sa mali 
uskutočňovať kontroly a v prípade potreby 
aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť 
účinnosť systému kondicionality. V záujme 
rovnakých podmienok medzi prijímateľmi 
v rôznych členských štátoch by sa mali na 
úrovni Únie zaviesť určité všeobecné 
pravidlá týkajúce sa kontroly 
kondicionality a ukladania sankcií.

(55) Dôležitým prvkom SPP je 
kondicionalita, ktorá zabezpečuje, že 
platby podporujú vysoký stupeň 
udržateľnosti a zabezpečujú rovnaké 
podmienky pre poľnohospodárov v rámci 
členských štátov a medzi nimi, a to najmä 
v súvislosti s jej sociálnymi prvkami a 
prvkami súvisiacimi so životným 
prostredím a klímou, ale aj s verejným 
zdravím a dobrými životnými 
podmienkami zvierat. Z toho vyplýva, že 
by sa mali uskutočňovať kontroly a v 
prípade potreby aj uplatňovať sankcie s 
cieľom zabezpečiť účinnosť systému 
kondicionality. V záujme zabezpečenia 
takýchto rovnakých podmienok medzi 
prijímateľmi v rôznych členských štátoch 
by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité 
všeobecné pravidlá týkajúce sa 
kondicionality, ako aj kontrol a ukladania 
sankcií v prípade ich porušenia.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/211

Pozmeňujúci návrh 211
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Článok 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84 Systém kontroly v prípade 
kondicionality

84 Systém kontroly v prípade 
kondicionality

1. 1.

Členské štáty zriadia systém kontroly s 
cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia 
pomoci podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 
228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) 
č. 229/2013 (v uvedenom poradí) spĺňali 
povinnosti uvedené v hlave III kapitole 1 
oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

Členské štáty disponujú systémom 
kontroly s cieľom zabezpečiť, aby títo 
prijímatelia pomoci spĺňali povinnosti 
uvedené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP]:

a) prijímatelia, ktorí prijímajú priame 
platby podľa hlavy III kapitoly II 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
b) prijímatelia, ktorí prijímajú ročné 
platby podľa článkov 65, 66 a 67 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
c) prijímatelia, ktorí prijímajú 
podporu podľa kapitoly IV nariadenia 
(EÚ) č. 228/2013 a kapitoly IV nariadenia 
(EÚ) č. 229/2013.

Členské štáty môžu na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
kondicionality využiť svoje existujúce 

Členské štáty môžu na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
kondicionality využiť svoje existujúce 
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kontrolné a administratívne systémy. kontrolné a administratívne systémy.

Tieto systémy musia byť zlučiteľné so 
systémom kontroly uvedeným v prvom 
pododseku tohto odseku.

Tieto systémy musia byť zlučiteľné so 
systémom kontroly uvedeným v prvom 
pododseku tohto odseku.

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
uplatniteľných pracovných podmienok a 
podmienok zamestnávania vyplývajúcich z 
príslušných kolektívnych pracovných 
zmlúv a sociálneho a pracovného práva 
na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a 
na medzinárodnej úrovni členské štáty 
zabezpečia spoluprácu medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za 
inšpekcie práce a kontrolným systémom 
uvedeným v prvom pododseku. V 
cezhraničných situáciách sa zabezpečí 
koordinácia a spolupráca aj s Európskym 
orgánom práce (ELA), ktorého 
fungovanie je upravené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1149 z 20. júna 2019.

Členské štáty vykonávajú ročné 
preskúmanie systému kontroly uvedeného 
v prvom pododseku vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky.

Členské štáty vykonávajú ročné 
preskúmanie systému kontroly uvedeného 
v prvom pododseku vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky.

2. Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

2. Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

a) „požiadavka“ je každá jednotlivá 
povinná požiadavka týkajúca sa riadenia 
podľa práva Únie, ktorá je uvedená v 
článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/…[nariadenie o strategických plánoch 
SPP] v rámci daného aktu a ktorá sa vo 
svojej podstate líši od akejkoľvek inej 
požiadavky uvedenej v rovnakom akte;

a) „požiadavka“ je každá jednotlivá 
povinná požiadavka týkajúca sa riadenia 
podľa práva Únie, ktorá je uvedená v 
článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/…[nariadenie o strategických plánoch 
SPP] v rámci daného aktu a ktorá sa vo 
svojej podstate líši od akejkoľvek inej 
požiadavky uvedenej v rovnakom akte;

b) „akt“ je každá jednotlivá smernica a 
každé jednotlivé nariadenie uvedené v 
článku 11 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

b) „akt“ je každá jednotlivá smernica a 
každé jednotlivé nariadenie uvedené v 
článku 11 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

ba) „opakovaný nesúlad“ je nesúlad 
s tou istou požiadavkou alebo normou 
zistený viac ako raz za predpokladu, že 
prijímateľ bol informovaný 
o predchádzajúcom nesúlade a mal 
prípadne možnosť prijať nevyhnutné 
opatrenia na nápravu uvedeného 
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predchádzajúceho nesúladu.
3. Členské štáty vo svojom systéme 
kontroly uvedenom v odseku 1:

3. Členské štáty s cieľom splniť svoju 
povinnosť kontroly stanovenú v odseku 1:

a) musia mať zahrnuté kontroly na 
mieste, aby preverili, či si príjemcovia 
spĺňajú povinnosti stanovené v hlave III 
kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP];

a) musia mať zahrnuté kontroly na 
mieste, aby preverili, či si príjemcovia 
spĺňajú povinnosti stanovené v hlave III 
kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP];

b) sa môžu v závislosti od dotknutých 
požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí 
kondicionality rozhodnúť, že využijú 
kontroly vykonané v rámci systémov 
kontroly uplatniteľných na príslušnú 
požiadavku, normu, akt alebo oblasť 
kondicionality, a to za predpokladu, že 
účinnosť týchto kontrol je minimálne 
rovnocenná kontrolám na mieste 
uvedeným v písmene a);

b) sa môžu v závislosti od dotknutých 
požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí 
kondicionality rozhodnúť, že využijú 
kontroly vykonané v rámci systémov 
kontroly uplatniteľných na príslušnú 
požiadavku, normu, akt alebo oblasť 
kondicionality, a to za predpokladu, že 
účinnosť týchto kontrol je minimálne 
rovnocenná kontrolám na mieste 
uvedeným v písmene a);

c) v prípade potreby môžu využiť 
diaľkové snímanie alebo systém 
monitorovania plôch na vykonávanie 
kontrol na mieste uvedených v písmene a);

c) v prípade potreby 
a uskutočniteľnosti môžu využiť diaľkové 
snímanie alebo systém monitorovania a 
kontroly plôch na vykonávanie kontrol 
na mieste uvedených v písmene a); a
ca) zriadia systém včasného 
varovania;

d) stanovujú kontrolnú vzorku v 
prípade kontrol uvedených písmene a), 
ktoré sa majú vykonávať každý rok na 
základe analýzy rizika, pričom musia 
obsahovať náhodnú zložku, a 
zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka 
vzťahovala minimálne na 1 % 
prijímateľov pomoci stanovenej v hlave 
III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia 
(EÚ).../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

da) V prípade kontrol na overenie 
toho, či prijímatelia dodržiavajú platné 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania vyplývajúce z príslušných 
kolektívnych pracovných zmlúv a 
sociálneho a pracovného práva na 
vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni, ktoré odkazujú na 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
by kontrolná vzorka uvedená v písmene d) 
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mala pokrývať aspoň 10 % príjemcov 
pomoci stanovených v hlave III kapitole 1 
oddiele 2 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP].
3a. Členské štáty stanovujú kontrolnú 
vzorku v prípade kontrol uvedených 
v odseku 3 písm. a), ktoré sa majú 
vykonávať každý rok na základe analýzy 
rizika a pri ktorých možno uplatňovať 
váhové koeficienty, a náhodnú zložku, 
pričom zabezpečujú, aby sa kontrolná 
vzorka vzťahovala minimálne na 1 % 
prijímateľov pomoci stanovenej v hlave 
III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) 
.../... [nariadenie o strategických plánoch 
SPP].
3b. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty, 
ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, spolu 
s pravidlami o zjednodušených kontrolách 
pre poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú 
na režimoch uvedených v článku 25 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].
3c. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijíma pravidlá 
vykonávania kontrol uvedených v tomto 
článku vrátane pravidiel, ktorými sa 
zabezpečí, že analýza rizika zohľadní tieto 
faktory:
a) účasť poľnohospodárov 
na poľnohospodárskom poradenskom 
systéme stanovenom v článku 13 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
b) účasť poľnohospodárov 
na systéme osvedčení podľa článku 12 
ods. 3a nariadenia (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
pokiaľ sa nariadenie vzťahuje 
na príslušné požiadavky a normy.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3. [PN 191]

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/212

Pozmeňujúci návrh 212
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 1.

Členské štáty zriadia systém na 
zabezpečenie uplatňovania správnych 
sankcií na prijímateľov uvedených v 
článku 11 nariadenia (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
u ktorých sa kedykoľvek v dotknutom 
kalendárnom roku zaznamenal nesúlad s 
pravidlami týkajúcimi sa kondicionality 
stanovenými v hlave III kapitole 1 oddiele 
2 uvedeného nariadenia (ďalej len „systém 
sankcií“).

Členské štáty zriadia systém na 
zabezpečenie uplatňovania správnych 
sankcií na prijímateľov uvedených v 
článku 11 nariadenia (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
u ktorých sa kedykoľvek v dotknutom 
kalendárnom roku zaznamenal nesúlad s 
pravidlami týkajúcimi sa kondicionality 
stanovenými v hlave III kapitole 1 oddiele 
2 uvedeného nariadenia (ďalej len „systém 
sankcií“).

Na základe uvedeného systému sa správne 
sankcie uvedené v prvom pododseku 
uplatňujú len vtedy, ak je nesúlad 
výsledkom konania alebo opomenutia, 
ktoré možno priamo pripísať príslušnému 
prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna 
z týchto podmienok:

Na základe uvedeného systému sa správne 
sankcie uvedené v prvom pododseku 
uplatňujú len vtedy, ak je nesúlad 
výsledkom konania alebo opomenutia, 
ktoré možno priamo pripísať príslušnému 
prijímateľovi, a ak je splnená jedna, dve 
alebo všetky z týchto podmienok:

a) nesúlad sa týka poľnohospodárskej 
činnosti prijímateľa;

a) nesúlad sa týka poľnohospodárskej 
činnosti prijímateľa;

b) ide o plochu podniku prijímateľa. b) ide o plochu podniku prijímateľa;
ba) nesúlad ovplyvňuje pracovné 
podmienky a podmienky zamestnávania 
pracovníkov, ktorých zamestnáva 
prijímateľ.

Pokiaľ však ide o lesné plochy, správna 
sankcia uvedená v prvom pododseku sa 
neuplatňuje, ak sa pre dotknutú plochu 

Pokiaľ však ide o lesné plochy, správna 
sankcia uvedená v prvom pododseku sa 
neuplatňuje, ak sa pre dotknutú plochu 
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nežiada o podporu v súlade s článkami 65 a 
66 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

nežiada o podporu v súlade s článkami 65 a 
66 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Pozmeňujúci návrh 213
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 2 – písmeno a – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento bod sa nevzťahuje na povinnosti 
zamestnávateľa vyplývajúce z článku XX 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Pozmeňujúci návrh
Pina Picierno
v mene skupiny S&D

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky 
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Návrh nariadenia
Článok 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

86 Výpočet výšky sankcie 86 Výpočet výšky sankcie

1. 1.

Správne sankcie stanovené v hlave III 
kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP] sa uplatňujú prostredníctvom 
zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky 
platieb uvedených v dotknutom oddiele 
uvedeného nariadenia, ktoré boli 
poskytnuté alebo sa majú poskytnúť 
príslušnému prijímateľovi v súvislosti so 
žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo 
predloží počas kalendárneho roka, v 
ktorom došlo k zisteniu.

Správne sankcie sa uplatňujú 
prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia 
celkovej výšky platieb uvedených v článku 
84 ods. 1, ktoré boli poskytnuté alebo sa 
majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi 
v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré 
predložil alebo predloží počas 
kalendárneho roka, v ktorom došlo 
k zisteniu.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení 
sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, 
opakovanie alebo úmyselnosť zisteného 
nesúladu. Udelené sankcie musia byť 
odrádzajúce a primerané a v súlade s 
kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 
tohto článku.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení 
sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, 
opakovanie alebo úmyselnosť zisteného 
nesúladu. Udelené sankcie musia byť 
účinné, odrádzajúce a primerané a v súlade 
s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 
tohto článku.

2. 2.

V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti 
predstavuje percentuálna miera zníženia 
spravidla 3 % z celkovej výšky platieb 
uvedených v odseku 1 tohto článku.

V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti 
predstavuje percentuálna miera zníženia 
spravidla 3 % z celkovej výšky platieb 
uvedených v odseku 1 tohto článku. 
Zníženie sa určuje na základe posúdenia 
závažnosti nesúladu, založeného 
na kritériách stanovených v odseku 1 
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tohto článku.
Členské štáty môžu zriadiť systém 
včasného varovania uplatňujúci sa na 
jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa 
vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na 
svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie 
nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak 
sa pri následnej kontrole konštatuje, že 
počas po sebe nasledujúcich troch 
kalendárnych rokov nedošlo k náprave 
nesúladu, zníženie podľa prvého 
pododseku sa uplatní spätne.

Členské štáty zriadia a používajú systém 
včasného varovania uvedený v článku 84 
ods. 3, uplatňujúci sa na jednotlivé prípady 
nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz 
a ktorý vzhľadom na svoju malú 
závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie 
k zníženiu alebo vylúčeniu. Príslušný 
orgán oznámi prijímateľovi povinnosť 
uplatniť nápravné opatrenia a navrhne 
nápravné opatrenia, ktoré treba uplatniť 
na nápravu nesúladu. Ak sa pri následnej 
kontrole konštatuje, že počas po sebe 
nasledujúcich troch kalendárnych rokov 
nedošlo k náprave nesúladu, zníženie 
podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Prípady nesúladu, ktoré predstavujú priame 
riziko pre verejné zdravie alebo zdravie 
zvierat, však vždy vedú k zníženiu alebo 
vylúčeniu.

Prípady nesúladu, ktoré predstavujú priame 
riziko pre verejné zdravie alebo zdravie 
zvierat, však vždy vedú k zníženiu alebo 
vylúčeniu.

Členské štáty môžu pre prijímateľov, ktorí 
dostali včasné varovanie, stanoviť povinnú 
odbornú prípravu v rámci 
poľnohospodárskeho poradenského 
systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 
3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

Členské štáty môžu pre prijímateľov, ktorí 
dostali včasné varovanie, stanoviť povinnú 
odbornú prípravu v rámci 
poľnohospodárskeho poradenského 
systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 
3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

2a. Bez ohľadu na odsek 2 musia 
zamestnávatelia v prípade nedodržania 
platných pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania 
vyplývajúcich z príslušných kolektívnych 
zmlúv a sociálneho a pracovného práva 
na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a 
na medzinárodnej úrovni uvedených 
v (EÚ) …/… [nariadení o strategických 
plánoch SPP] z dôvodu nedbanlivosti 
porušenie čo najskôr odstrániť 
a zabezpečiť nápravu v súlade s 
vnútroštátnym právom a praxou, aby 
nedošlo k minimálne 20 % zníženiu 
celkovej sumy platieb uvedených v odseku 
1 tohto článku. Táto sankcia sa uplatní aj 
v nasledujúcich kalendárnych rokoch, až 
kým nedôjde k odstráneniu porušenia 
a zabezpečeniu nápravy.

3. V prípade opakovaného nesúladu 3. V prípade opakovaného nesúladu 
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musí byť percentuálne zníženie vyššie ako 
zníženie, ktoré sa uplatňuje v prípade 
nesúladu z dôvodu nedbanlivosti, pri 
ktorom sa udelila sankcia po prvý raz.

sa percentuálne zníženie spravidla rovná 
10 % celkovej sumy platieb uvedených 
v odseku 1.

V prípade ďalšieho opakovaného 
nesúladu, a pokiaľ sa neuviedol žiadny 
opodstatnený dôvod, sa prijímateľ 
považuje za osobu, ktorá konala úmyselne 
v zmysle odseku 4.

4. V prípade zámerného nesúladu 
musí byť daný percentuálny podiel vyšší 
ako ten, ktorý sa uplatňuje v prípade 
opakovaného nesúladu podľa odseku 3, a 
môže viesť až k úplnému vylúčeniu z 
platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden 
kalendárny rok alebo viacero kalendárnych 
rokov.

4. V prípade zámerného nesúladu 
musí dané percentuálne zníženie 
predstavovať aspoň 15 % celkovej výšky 
platieb uvedených v odseku 1 a môže 
znamenať až úplné vylúčenie z platieb, 
pričom sa môže uplatňovať jeden 
kalendárny rok alebo viacero kalendárnych 
rokov. V prípade úmyselného nedodržania 
platných pracovných podmienok a 
podmienok zamestnávania vyplývajúcich z 
príslušných kolektívnych zmlúv a 
sociálneho a pracovného práva na 
vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na 
medzinárodnej úrovni uvedených v 
nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] členské štáty 
znížia celkovú sumu platieb najmenej 
o 50 %. V závislosti od závažnosti 
úmyselného porušenia podmienok môže 
byť toto percento ešte vyššie a môže dôjsť 
až k úplnému vylúčeniu platieb 
a uplatňuje sa v jednom alebo viacerých 
kalendárnych rokoch, až do odstránenia 
porušenia a zabezpečenia nápravy.

5. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky medzi jednotlivými členskými 
štátmi a pritom zaistiť účinnosť a 
odradzujúci účinok systému sankcií, musí 
byť Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 100 
tohto nariadenia na doplnenie tohto 
nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa 
uplatňovania a výpočtu sankcií.

5. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky medzi jednotlivými členskými 
štátmi a pritom zaistiť účinnosť a 
odradzujúci účinok systému sankcií, musí 
byť Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 100 
tohto nariadenia na doplnenie tohto 
nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa 
uplatňovania a výpočtu sankcií.

Or. en


