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14.10.2020 A8-0199/215

Pozmeňujúci návrh 215
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46a) S cieľom zabezpečiť väčšiu 
zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ 
ide o podporu z EPFRV a EPZF, by 
členské štáty mali zhromažďovať 
dodatočné informácie o vlastníckych 
štruktúrach prostredníctvom 
integrovaného administratívneho a 
kontrolného systému. S cieľom uľahčiť 
monitorovanie koncentrácie pôdy a 
vlastníckych štruktúr a vyšetrovanie 
potenciálnych konfliktov záujmov, 
korupcie a podvodného správania by 
príjemcovia mali v prípade potreby uviesť 
totožnosť svojho materského podniku 
alebo podnikov. Žiadateľom by sa malo 
uľahčiť minimalizovanie administratívnej 
záťaže, napríklad vopred vyplnenými 
formulármi žiadostí a prístupom k 
príslušným údajom.

Or. en



AM\1215876SK.docx PE658.379v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

14.10.2020 A8-0199/216

Pozmeňujúci návrh 216
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66a) Na základe požiadaviek 
Európskeho Parlament 1a na väčšiu 
transparentnosť pri rozdeľovaní 
poľnohospodárskej pôdy a koncentrácie 
pôdy, ktorá má vplyv na prístup 
poľnohospodárov k pôde, a na základe 
stanovísk ombudsmana1b a Dvora 
audítorov o potrebe objasniť vlastnícke 
štruktúry spojené s príjemcami SPP v 
súvislosti s možnými podvodmi a 
zneužívaním finančných prostriedkov EÚ 
a vzhľadom na to, že dostupné štatistiky1c 

poskytujú obmedzený obraz o vlastníctve a 
kontrole poľnohospodárskych podnikov; 
S cieľom uľahčiť orgánom verejnej moci 
monitorovanie zaberania pôdy a 
koncentrácie pôdy a zabezpečiť väčšiu 
zodpovednosť a transparentnosť, pokiaľ 
ide o podporu z EPFRV a EPZF, by sa 
preto mali verejnosti sprístupniť aj 
informácie o vlastníckych štruktúrach. 
Zoznam príjemcov finančných 
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prostriedkov SPP uverejnený ex post 
členskými štátmi by mal v prípade potreby 
umožňovať aj identifikáciu materských 
podnikov. Významne by to prispelo k 
monitorovaniu vlastníckych štruktúr a 
uľahčilo vyšetrovanie potenciálnych 
konfliktov záujmov, korupcie a 
podvodného správania.
__________________
1a Správa EP o súčasnom stave 
koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v 
EÚ (2016/2141(INI)).
1b Rozhodnutie európskeho ombudsmana 
vo veci 1782/2019/EWM.
1c Nariadenia o integrovaných štatistikách 
fariem 2018/1091.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/217

Pozmeňujúci návrh 217
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „základné požiadavky Únie“ sú 
požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 
.../... [nariadenie o strategických plánoch 
SPP] a v tomto nariadení.

c) „základné požiadavky Únie“ sú 
požiadavky stanovené v nariadení 
(EÚ).../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP], v tomto nariadení, v 
nariadení (EÚ) 2018/1046 (nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) a v smernici 
2014/24/EÚ (smernica o verejnom 
obstarávaní).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Pozmeňujúci návrh 218
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát musí obmedziť počet 
svojich akreditovaných platobných agentúr 
takto:

Každý členský štát musí s prihliadnutím 
na svoje ústavné ustanovenia obmedziť 
počet svojich akreditovaných platobných 
agentúr takto:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Pozmeňujúci návrh 219
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na jednu agentúru na účely riadenia 
výdavkov z EPZF a EPFRV.

b) na jednu agentúru na účely riadenia 
výdavkov z EPZF a EPFRV, ak platobná 
agentúra existuje len na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/220

Pozmeňujúci návrh 220
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách] 
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“) musí osoba zodpovedná za 
akreditovanú platobnú agentúru do 15. 
februára roku nasledujúceho po príslušnom 
finančnom roku pripraviť a poskytnúť 
Komisii tieto informácie:

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“) a s cieľom zaručiť 
zákonnosť a správnosť musí osoba 
zodpovedná za akreditovanú platobnú 
agentúru do 15. februára roku 
nasledujúceho po príslušnom finančnom 
roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto 
informácie:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Pozmeňujúci návrh 221
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) ročný súhrn záverečných 
audítorských správ a vykonaných kontrol 
vrátane ich výsledkov;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Pozmeňujúci návrh 222
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Koordinačné orgány

1. V prípade udelenia akreditácie 
viac ako jednej platobnej agentúre v 
členskom štáte vymenujú členské štáty 
verejný koordinačný orgán, ktorý poveria 
týmito úlohami:
a) zhromažďovať dokumenty, údaje 
a informácie, ktoré sa majú poskytnúť 
Komisii, a zasielať uvedené informácie 
Komisii;
b) prijímanie alebo koordinovanie 
opatrení v záujme odstránenia všetkých 
nedostatkov všeobecnej povahy 
a informovanie Komisie o nich, ako aj 
o akýchkoľvek nadväzujúcich krokoch;
c) zabezpečovať harmonizované 
uplatňovanie pravidiel Únie.
Pokiaľ ide o spracovanie informácií 
finančnej povahy uvedených v prvom 
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pododseku písmene a), koordinačný orgán 
podlieha osobitnej akreditácii členským 
štátom.
Dokumenty, údaje a informácie uvedené v 
článku 8 ods. 3 a ods. 3a, ktoré 
predkladajú platobné agentúry a ktoré má 
poskytnúť koordinačný orgán, sa 
zahŕňajú do rozsahu pôsobnosti 
stanoviska certifikačného orgánu 
uvedeného v článku 11 ods. 1 a zasielajú 
sa spolu s vyhlásením riadiaceho 
subjektu, ktoré sa vzťahuje na všetky tieto 
dokumenty.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Pozmeňujúci návrh 223
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39 Článok 39

Pozastavenie platieb v súvislosti s 
viacročným monitorovaním výkonnosti

Pozastavenie a zníženie platieb v súvislosti 
s viacročným monitorovaním výkonnosti

1. V prípade oneskoreného alebo 
nedostatočného pokroku pri dosahovaní 
stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa 
uvádzajú v národnom strategickom pláne 
SPP a monitorujú v súlade s článkami 115 
a 116 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], Komisia môže 
požiadať dotknutý členský štát, aby 
vykonal potrebné nápravné opatrenia v 
súlade s akčným plánom s jasnými 
ukazovateľmi pokroku stanoveným po 
porade s Komisiou.

1. V prípade oneskoreného alebo 
nedostatočného pokroku pri dosahovaní 
čiastkových cieľov v prípade 
ukazovateľov výsledkov a v prípade, že 
vykazovaná hodnota jedného alebo 
viacerých ukazovateľov výsledkov, ktoré 
sa uvádzajú v národnom strategickom 
pláne SPP a monitorujú v súlade 
s článkami 115 a 116 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], v príslušnom vykazovanom roku 
odhalí schodok väčší ako 25 %, dotknutý 
členský štát predloží odôvodnenie tohto 
schodku pred výročným hodnotiacim 
zasadnutím uvedeným v článku 122 tohto 
nariadenia.
Ak dotknutý členský štát nemôže 
poskytnúť odôvodnenie nedostatku, 
Komisia môže počas hodnotiaceho 
stretnutia požiadať dotknutý členský štát, 
aby po porade s Komisiou navrhol a 
stanovil akčný plán a aby ho vykonal.
Dotknutý členský štát predloží Komisii do 
troch mesiacov od žiadosti Komisie akčný 
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plán uvedený v druhom pododseku 
vrátane potrebných nápravných opatrení 
a očakávaného časového rámca na jeho 
vykonanie. V tomto akčnom pláne sa 
jasne uvedú intervencie súvisiace s 
ukazovateľmi výsledkov, v prípade 
ktorých bol zistený nedostatok. Komisia 
buď písomne oznámi dotknutému 
členskému štátu, že akčný plán prijíma, 
alebo dotknutému členskému štátu pošle 
žiadosť o jeho úpravy. Dotknutý členský 
štát dodržiava akčný plán a očakávaný 
časový rámec na jeho vykonanie v podobe, 
v akej ho schválila Komisia.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá 
týkajúce sa prvkov akčných plánov a 
postup zavedenia akčných plánov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Komisia na účel stanovenia akčných 
plánov uvedených v tomto odseku prijme 
v súlade s článkom 100 delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia stanovením 
ďalších pravidiel týkajúcich sa prvkov 
tých akčných plánov, ktoré zahŕňajú 
predovšetkým vymedzenie ukazovateľov 
pokroku, a postupu na stanovenie týchto 
akčných plánov.

2. Ak členský štát nepredloží alebo 
nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, 
alebo ak je predmetný akčný plán zjavne 
nedostatočný na nápravu situácie, Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, ktorými 
pozastaví mesačné platby uvedené v 
článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30.

2. Ak dotknutý členský štát 
nepredloží alebo nevykoná akčný plán 
uvedený v odseku 1, alebo ak je akčný plán 
predložený týmto členským štátom zjavne 
nedostatočný na nápravu situácie, Komisia 
môže po konzultácii s dotknutým 
členským štátom a po tom, ako mu 
umožní reagovať v období trvajúcom 
aspoň 30 dní, prijať vykonávacie akty, 
ktorými pozastaví mesačné platby uvedené 
v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30. Ak dotknutý členský 
štát odpovedal a predložil svoje 
pripomienky a Komisia považuje tieto 
pripomienky za nedostatočné, Komisia 
poskytne v prípade potreby a najneskôr 
pri prijímaní vykonávacieho aktu 
odôvodnenie, prečo neboli predložené 
pripomienky dostatočné. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.
Komisia zohľadní časový rámec určený 
na vykonanie akčného plánu predtým, 
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ako sa začne akýkoľvek postup 
na pozastavenie podľa tohto článku. 
Komisia zohľadní aj prípady vyššej moci a 
vážne sociálno-ekonomické krízy, ktoré 
mohli členskému štátu zabrániť v 
riadnom vykonávaní jeho akčného plánu 
vrátane dosiahnutia príslušných 
čiastkových cieľov.

Pozastavenie sa bude uplatňovať v súlade 
so zásadou proporcionality s ohľadom na 
príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, 
ktoré mali byť zahrnuté do daného akčného 
plánu. Komisia refunduje pozastavené 
sumy, keď sa na základe preskúmania 
výkonnosti uvedeného v článku 121 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] skonštatuje 
uspokojivý pokrok pri dosahovaní 
cieľových hodnôt. Ak sa situácia nenapraví 
ukončením národného strategického plánu 
SPP, Komisia môže prijať vykonávací akt, 
ktorým sa dotknutému členskému štátu s 
konečnou platnosťou zníži pozastavená 
suma.

Pozastavenie sa bude uplatňovať v súlade 
so zásadou proporcionality s ohľadom na 
príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, 
ktoré mali byť zahrnuté do daného akčného 
plánu. Komisia refunduje pozastavené 
sumy, keď sa na základe preskúmania 
výkonnosti uvedeného v článku 121 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] dosiahne 
uspokojivý pokrok pri dosahovaní 
čiastkových cieľov v prípade 
ukazovateľov výsledku a vykazovaná 
hodnota ukazovateľov výsledku. 
„Uspokojujúci pokrok“ na účely tohto 
článku znamená, že dotknutý členský štát 
vykonal akčný plán a dosiahol čiastkové 
ciele a vykázaná hodnota príslušných 
ukazovateľov výsledkov predstavuje za 
príslušný vykazovaný rok schodok menej 
ako 25 %.
Dotknutý členský štát môže dobrovoľne 
oznámiť Komisii napredovanie vo 
vykonávaní akčného plánu počas 
rozpočtového roka, aby Komisia mohla 
posúdiť pokrok dosiahnutý pri 
dosahovaní čiastkových cieľov. Ak 
členský štát môže preukázať, že schodok, 
ktorý viedol k pozastaveniu, sa počas 
rozpočtového roka zníži na menej ako 25 
%, pozastavené sumy sa vrátia.
Ak sa situácia nenapraví ukončením 
národného strategického plánu SPP, 
Komisia môže prijať vykonávací akt, 
ktorým sa dotknutému členskému štátu s 
konečnou platnosťou zníži pozastavená 
suma.

Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 

Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 



AM\1215876SK.docx PE658.379v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

týkajúce sa miery a trvania pozastavenia 
platieb a podmienok refundácie alebo 
zníženia uvedených súm so zreteľom na 
viacročné monitorovanie výkonnosti.

týkajúce sa miery a trvania pozastavenia 
platieb a podmienok refundácie alebo 
zníženia uvedených súm so zreteľom na 
viacročné monitorovanie výkonnosti.

3. Vykonávacie akty stanovené v 
odsekoch 1 a 2 sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.

3. Vykonávacie akty stanovené v 
odsekoch 1 a 2 sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.

Komisia pred prijatím uvedených 
vykonávacích aktov informuje dotknutý 
členský štát o svojom zámere a požiada ho 
o odpoveď v lehote minimálne 30 dní.

Komisia pred prijatím uvedených 
vykonávacích aktov informuje dotknutý 
členský štát o svojom zámere a požiada ho 
o odpoveď v lehote minimálne 30 dní.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/224

Pozmeňujúci návrh 224
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR
Chris MacManus

Správa A8-0199/2019
Ulrike Müller
Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 40 Článok 40

Pozastavenie platieb v súvislosti s 
nedostatkami v systémoch riadenia

Pozastavenie platieb v súvislosti s 
nedostatkami v systémoch riadenia

1. V prípade závažných nedostatkov 
vo fungovaní systémov riadenia môže 
Komisia požiadať dotknutý členský štát, 
aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v 
súlade s akčným plánom s jasnými 
ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po 
porade s Komisiou.

1. Ak sa zistia závažné nedostatky vo 
fungovaní systémov riadenia a uvedú sa vo 
vyhlásení riadiaceho subjektu platobnej 
agentúry, v stanovisku certifikačného 
orgánu alebo počas kontrol Komisie 
podľa článku 47, Komisia požiada 
dotknutý členský štát, aby reagoval na 
zistenia a poskytol k nim pripomienky v 
lehote dvoch mesiacov od podania žiadosti 
s cieľom posúdiť potrebu nápravných 
opatrení a v prípade potreby aj akčný 
plán. Komisia po uplynutí tejto lehoty v 
prípade potreby požiada dotknutý členský 
štát, aby zaviedol potrebné nápravné 
opatrenia v súlade s akčným plánom 
s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa 
stanoví po porade s Komisiou.

Dotknutý členský štát predloží Komisii do 
troch mesiacov od jej žiadosti akčný plán 
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uvedený v prvom pododseku vrátane 
potrebných nápravných opatrení a 
očakávaného časového rámca na jeho 
vykonanie. Komisia dotknutému 
členskému štátu buď písomne oznámi, že 
akčný plán prijíma, alebo dotknutému 
členskému štátu pošle žiadosť o úpravy. 
Dotknutý členský štát dodržiava akčný 
plán a očakávaný časový rámec na jeho 
vykonanie v podobe, v akej ho schválila 
Komisia.

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá o 
prvkoch akčných plánov a postup 
zavedenia akčných plánov. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 101 ods. 3.

Komisia môže v súlade s článkom 100 
prijať delegované akty na doplnenie tohto 
nariadenia stanovením ďalších pravidiel 
o prvkoch akčných plánov a postupu na 
ich zavedenie.

2. Ak členský štát nepredloží alebo 
nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, 
alebo ak je predmetný akčný plán zjavne 
nedostatočný na nápravu situácie, Komisia 
môže prijať vykonávacie akty, ktorými 
pozastaví mesačné platby uvedené v 
článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30.

2. Ak členský štát nepredloží alebo 
nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1 
tohto článku, alebo ak je predmetný akčný 
plán zjavne nedostatočný na nápravu 
situácie alebo ak nebol uplatnený v súlade 
s písomnou žiadosťou Komisie uvedenou 
v tomto odseku, Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, ktorými pozastaví 
mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 
alebo priebežné platby uvedené v 
článku 30. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so 
zásadou proporcionality na príslušné 
výdavky vynaložené členským štátom, v 
ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas 
obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích 
aktoch uvedených v prvom pododseku a 
ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú 
podmienky na pozastavenie naďalej 
splnené, Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o 
ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 
mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia 
pri prijímaní vykonávacích aktov 
uvedených v článku 53.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so 
zásadou proporcionality na príslušné 
výdavky vynaložené členským štátom, v 
ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas 
obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích 
aktoch uvedených v prvom pododseku a 
ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú 
podmienky na pozastavenie naďalej 
splnené, Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o 
ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 
mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia 
pri prijímaní vykonávacích aktov 
uvedených v článku 53.

3. Vykonávacie akty stanovené v 
tomto článku sa prijímajú v súlade s 
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konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.
Komisia pred prijatím vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 2 informuje dotknutý 
členský štát o svojom zámere a požiada ho 
o odpoveď v lehote minimálne 30 dní.

3. Komisia pred prijatím 
vykonávacích aktov uvedených v odseku 2 
informuje dotknutý členský štát o svojom 
zámere a požiada ho o odpoveď v lehote 
minimálne 30 dní. Ak dotknutý členský 
štát odpovedal a predložil svoje 
pripomienky a Komisia považuje tieto 
pripomienky za nedostatočné, Komisia 
poskytne v prípade potreby a najneskôr 
pri prijímaní vykonávacieho aktu 
odôvodnenie, prečo neboli predložené 
pripomienky dostatočné.

Vykonávacie akty prijaté podľa prvého 
pododseku tohto odseku sa zohľadnia vo 
vykonávacích aktoch určujúcich mesačné 
platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo 
priebežné platby uvedené v článku 30.

Delegovacie akty prijaté podľa tretieho 
pododseku odseku 1 sa zohľadnia 
vo vykonávacích aktoch určujúcich 
mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 
alebo priebežné platby uvedené v článku 
30.
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