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Pozměňovací návrh 225
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Chris MacManus

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 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 Článek 47

Kontroly prováděné Komisí Kontroly prováděné Komisí

1. Aniž jsou dotčeny kontroly 
prováděné členskými státy na základě 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů, článku 287 Smlouvy o fungování 
EU anebo jakákoli kontrola zorganizovaná 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování EU nebo založená na nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 2185/96, může 
Komise v členských státech organizovat 
kontroly s cílem ověřovat zejména:

1. Aniž jsou dotčeny kontroly 
prováděné členskými státy na základě 
vnitrostátních právních a správních 
předpisů, článku 287 SFEU anebo jakákoli 
kontrola zorganizovaná na základě článku 
322 SFEU nebo založená na nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 2185/96, může Komise v 
členských státech organizovat kontroly s 
cílem ověřovat zejména:

a) zda je správní praxe v souladu s 
pravidly Unie;

a) zda je správní praxe v souladu s 
pravidly Unie;

b) zda jsou výdaje spadající do 
působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a 
odpovídající intervencím podle nařízení 
(EU) …/…[nařízení o strategických 
plánech SZP] spojeny s odpovídajícím 
výstupem vykázaným ve výroční zprávě o 
výkonnosti;

b) zda jsou výdaje spadající do 
působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a 
odpovídající intervencím podle nařízení 
(EU) …/…[nařízení o strategických 
plánech SZP] spojeny s odpovídajícím 
výstupem vykázaným ve zprávě o 
výročním schvalování;

c) zda práce certifikačního subjektu 
probíhá v souladu s článkem 11 a pro účely 
oddílu 2 této kapitoly;

c) zda práce certifikačního subjektu 
probíhá v souladu s článkem 11 a pro účely 
oddílu 2 této kapitoly;

d) zda platební agentura splňuje 
akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 
a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 

d) zda platební agentura splňuje 
akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 
a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 
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odst. 5. odst. 5;
da) zda jsou akční plány podle článků 39 
a 40 správně prováděny.
Za účelem ochrany finančních zájmů 
Unie v souladu s článkem 57 tohoto 
nařízení může Komise rozšířit své kontroly 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce s ohledem na všechny intervence 
stanovené v nařízení (EU) .../...  
[strategické plány SZP]. V případě, že 
jsou zjištěny závažné nedostatky v řídicích 
a kontrolních systémech členského státu 
nebo pokud informace získané Komisí 
podle čl. 8 odst. 3 a článku 11 odhalí 
významnou míru nesrovnalostí v důsledku 
kontrol členského státu podle čl. 57 odst. 1 
tohoto nařízení. Tyto rozšířené kontroly 
provádí Komise za účelem potvrzení 
podmínek, za nichž byly operace 
financované z fondů prováděny a 
kontrolovány s cílem zajistit soulad s 
platnými právními předpisy Unie, a to po 
dobu, po kterou přetrvávají závažné 
nedostatky v systémech řízení a kontroly 
nebo významná míra nesrovnalostí.

Osoby pověřené Komisí prováděním 
kontrol nebo zástupci Komise působící v 
rámci pravomocí, které jim jsou svěřeny, 
mají přístup k účetnictví a všem dalším 
dokladům, jež souvisejí s výdaji 
financovanými z EZZF nebo EZFRV, 
včetně dokladů a jejich popisných 
informací vytvořených nebo obdržených a 
uchovávaných v elektronické podobě.

Osoby pověřené Komisí prováděním 
kontrol podle tohoto odstavce nebo 
zástupci Komise působící v rámci 
pravomocí, které jim jsou svěřeny, mají 
přístup k účetnictví a všem dalším 
dokladům, jež souvisejí s výdaji 
financovanými z EZZF nebo EZFRV, 
včetně dokladů a jejich popisných 
informací vytvořených nebo obdržených a 
uchovávaných v elektronické podobě.

Pravomocemi provádět kontroly není 
dotčeno uplatňování práva členského státu, 
které vyhrazuje některé úkony činitelům 
vnitrostátním právem zvlášť určeným. 
Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení 
(Euratom, ES) č. 2185/96, neúčastní se 
osoby pověřené Komisí jednat jejím 
jménem mimo jiné domovních prohlídek 
ani úředních výslechů osob podle práva 
dotčeného členského státu. K takto 

Pravomocemi provádět kontroly podle 
tohoto odstavce není dotčeno uplatňování 
práva členského státu, které vyhrazuje 
některé úkony činitelům vnitrostátním 
právem zvlášť určeným. Aniž jsou dotčena 
zvláštní ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 883/2013 a nařízení (Euratom, ES) 
č. 2185/96, neúčastní se osoby pověřené 
Komisí jednat jejím jménem mimo jiné 
domovních prohlídek ani úředních 
výslechů osob podle práva dotčeného 
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získaným informacím však mají přístup. členského státu. K takto získaným 
informacím však mají přístup.

2. Komise s dostatečným předstihem 
ohlásí kontrolu dotyčnému členskému státu 
nebo členskému státu, na jehož území má 
být kontrola provedena, přičemž při 
organizaci kontrol zohlední administrativní 
dopad na platební agentury. Zástupci 
dotyčného členského státu se mohou této 
kontroly zúčastnit.

2. Komise s dostatečným předstihem 
ohlásí kontrolu dotyčnému členskému státu 
nebo členskému státu, na jehož území má 
být kontrola provedena, přičemž při 
organizaci kontrol zohlední administrativní 
dopad na platební agentury. Zástupci 
dotyčného členského státu se mohou této 
kontroly zúčastnit.

Na žádost Komise a se souhlasem 
členského státu provádějí příslušné orgány 
tohoto členského státu dodatečné kontroly 
nebo šetření týkající se operací uvedených 
v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo 
osoby pověřené Komisí jednat jejím 
jménem se mohou těchto kontrol zúčastnit.

Na žádost Komise a se souhlasem 
členského státu provádějí příslušné orgány 
tohoto členského státu dodatečné kontroly 
nebo šetření týkající se operací uvedených 
v tomto nařízení. Zástupci Komise nebo 
osoby pověřené Komisí jednat jejím 
jménem se mohou těchto kontrol zúčastnit.

K účinnějšímu provádění kontrol může 
Komise se souhlasem dotčených členských 
států požádat o účast orgánů těchto 
členských států na určitých kontrolách 
nebo šetřeních.

K účinnějšímu provádění kontrol může 
Komise se souhlasem dotčených členských 
států požádat o účast orgánů těchto 
členských států na určitých kontrolách 
nebo šetřeních.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/226

Pozměňovací návrh 226
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Chris MacManus

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 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57 Článek 57

Ochrana finančních zájmů Unie Ochrana finančních zájmů Unie

1. Členské státy přijmou v rámci SZP 
veškeré právní a správní předpisy a veškerá 
další opatření nezbytná k zajištění účinné 
ochrany finančních zájmů Unie. Uvedená 
ustanovení a opatření se budou vztahovat 
zejména na:

1. Členské státy přijmou v rámci SZP 
a v souladu s příslušnými správními 
systémy veškeré právní a správní předpisy 
a veškerá další opatření nezbytná k 
zajištění účinné ochrany finančních zájmů 
Unie, včetně uplatňování způsobilosti 
výdajů podle článku 35. Uvedená 
ustanovení a opatření se budou vztahovat 
zejména na:

a) kontroly legality a správnosti 
operací financovaných z fondů;

a) kontroly legality a správnosti 
operací financovaných z fondů, a to i na 
úrovni příjemců;

b) zajištění účinné ochrany před 
podvody, především pokud jde o odvětví s 
vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana 
musí mít odrazující účinek, a to s ohledem 
na náklady a přínos i přiměřenost opatření;

b) zajištění účinné ochrany před 
podvody, především pokud jde o odvětví s 
vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana 
musí mít odrazující účinek, a to s ohledem 
na náklady a přínos i přiměřenost opatření;

c) předcházení nesrovnalostem a 
podvodům, jejich odhalení a nápravu;

c) předcházení nesrovnalostem a 
podvodům, jejich odhalení a nápravu;
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d) ukládání sankcí, jež jsou účinné, 
odrazující a přiměřené v souladu s právem 
Unie nebo případně vnitrostátními 
právními předpisy, a dle potřeby zahájení 
soudního řízení za tímto účelem;

d) ukládání sankcí, jež jsou účinné, 
odrazující a přiměřené v souladu s právem 
Unie nebo případně vnitrostátními 
právními předpisy, a dle potřeby zahájení 
soudního řízení za tímto účelem;

e) zpětné získání neoprávněných 
plateb a úroků a dle potřeby zahájení 
soudního řízení za tímto účelem.

e) zpětné získání neoprávněných 
plateb a úroků a dle potřeby zahájení 
soudního řízení za tímto účelem.

2. Členské státy zavedou účinné řídící 
a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s 
právními předpisy Unie, jež upravují 
intervence Unie.

2. Členské státy zavedou účinné řídící 
a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s 
právními předpisy Unie, jež upravují 
intervence Unie.

3. Členské státy přijmou odpovídající 
opatření, která zajistí, aby byly vyměřené 
sankce upravené v odst. 1 písm. d) 
poměrné a odstupňované podle závažnosti, 
rozsahu, délky trvání a opakovaného 
výskytu zjištěného nedodržení.

3. Členské státy přijmou odpovídající 
opatření, která zajistí, aby byly vyměřené 
sankce upravené v odst. 1 písm. d) 
poměrné a odstupňované podle závažnosti, 
rozsahu, délky trvání a opakovaného 
výskytu zjištěného nedodržení.

Opatření přijatá členskými státy zajistí 
zejména, aby nebyly vyměřovány žádné 
sankce v případě:

Opatření přijatá členskými státy zajistí 
zejména, aby nebyly vyměřovány žádné 
sankce v případě:

a) je-li nesplnění způsobeno vyšší 
mocí;

a) je-li nesplnění způsobeno vyšší 
mocí;

b) je-li nesplnění způsobeno chybou 
příslušného orgánu či jiného orgánu nebo v 
případě, že osoba dotčená správní sankcí 
nemohla chybu logicky zjistit;

b) je-li nesplnění způsobeno chybou 
příslušného orgánu či jiného orgánu nebo v 
případě, že osoba dotčená správní sankcí 
nemohla chybu logicky zjistit;

c) může-li dotčená osoba příslušnému 
orgánu uspokojivě prokázat, že k nesplnění 
povinností podle odstavce 1 nedošlo její 
vinou, nebo pokud se příslušný orgán jinak 
přesvědčí, že dotčená osoba nenese 
zavinění.

c) může-li dotčená osoba příslušnému 
orgánu uspokojivě prokázat, že k nesplnění 
povinností podle odstavce 1 nedošlo její 
vinou, nebo pokud se příslušný orgán jinak 
přesvědčí, že dotčená osoba nenese 
zavinění.

V případě, že nesoulad s podmínkami pro 
poskytnutí podpory byl způsoben vyšší 
mocí, příjemce si uchová právo na přijetí 
podpory.

V případě, že nesoulad s podmínkami pro 
poskytnutí podpory byl způsoben vyšší 
mocí, příjemce si uchová právo na přijetí 
podpory.

4. Členské státy přijmou odpovídající 
opatření pro zajištění účinného šetření 
stížností týkajících se fondů a na žádost 
Komise posoudí stížnosti předložené 
Komisi, jež spadají do oblasti působnosti 
jejich strategického plánu SZP. Členské 
státy informují Komisi o výsledcích těchto 

4. Členské státy přijmou odpovídající 
opatření pro zajištění účinného šetření 
stížností týkajících se fondů a na žádost 
Komise posoudí stížnosti předložené 
Komisi, jež spadají do oblasti působnosti 
jejich strategického plánu SZP. Členské 
státy informují Komisi o výsledcích těchto 
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šetření. šetření.

Pokud jsou v členském státě zjištěny 
nedostatky týkající se přezkumu a 
vyřizování stížností, Komise zavede 
mechanismus pro podávání stížností, u 
něhož mohou příjemci, kteří se potýkají s 
nespravedlivým zacházením nebo 
zacházením, které je znevýhodňuje, v 
souvislosti se závazkem nebo vyplácením 
veřejných finančních prostředků v rámci 
přímého nebo sdíleného řízení, včetně 
rozhodnutí o veřejném nabídkovém řízení, 
podat přímo stížnost Komisi. Komise 
zajistí odpovídající ochranu fyzických či 
právnických osob, které podaly stížnost.

5. Členské státy informují Komisi o 
ustanoveních a opatřeních přijatých podle 
odstavců 1 a 2.

5. Členské státy informují Komisi o 
ustanoveních a opatřeních přijatých podle 
odstavců 1 a 2.

6. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví nezbytná pravidla 
zaměřená na dosažení jednotného 
používání tohoto článku. Tato pravidla se 
mohou týkat:

6. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví nezbytná pravidla 
zaměřená na dosažení jednotného 
používání tohoto článku. Tato pravidla se 
mohou týkat:

a) postupů, lhůt a výměny informací, 
pokud jde o povinnosti stanovené v 
odstavcích 1 a 2;

a) postupů, lhůt a výměny informací, 
pokud jde o povinnosti stanovené v 
odstavcích 1 a 2;

b) oznamování a sdělování informací 
Komisi členskými státy, pokud jde o 
povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.

b) oznamování a sdělování informací 
Komisi členskými státy, pokud jde o 
povinnosti uvedené v odstavcích 3 a 4.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/227

Pozměňovací návrh 227
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL

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. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém pro zaznamenání totožnosti 
každého příjemce intervencí a opatření 
podle čl. 63 odst. 2 zaručí, aby všechny 
žádosti o podporu podané jedním 
příjemcem mohly být jako takové 
identifikovány.

Systém pro zaznamenání totožnosti 
každého příjemce intervencí a opatření 
podle čl. 63 odst. 2 zaručí, aby všechny 
žádosti o podporu podané jedním 
příjemcem mohly být jako takové 
identifikovány. Rovněž zajistí, aby v 
případech, kdy jsou příjemci součástí 
skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 
směrnice 2013/34/EU, mohla být tato 
skupina identifikována.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Pozměňovací návrh 228
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

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 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85 Článek 85

Systém správních sankcí pro podmíněnost Systém správních sankcí pro podmíněnost

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“).

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“).

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:

Správní sankce uvedené v prvním 
pododstavci se 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.

Ve vztahu k lesním plochám se však 
správní sankce v souladu s prvním 

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

pododstavcem neuplatní v případě, že se 
pro příslušnou plochu neuplatňuje podpora 
v souladu s články 65 a 66 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP].

2. Do svých systémů sankcí 
upravených v odstavci 1 členské státy:

2. Do svých systémů sankcí 
upravených v odstavci 1 členské státy:

a) zahrnou pravidla pro uplatnění 
správních sankcí v případech, kdy dojde k 
převodu půdy během příslušného 
kalendářního roku nebo příslušných let. 
Tato pravidla budou vycházet ze 
spravedlivého a rovného rozdělení 
odpovědnosti za nedodržení mezi převodce 
a nabyvatele.

a) zahrnou pravidla pro uplatnění 
správních sankcí v případech, kdy dojde k 
převodu zemědělské půdy, zemědělského 
podniku nebo jeho částí během 
příslušného kalendářního roku nebo 
příslušných let. Tato pravidla budou 
vycházet ze spravedlivého a rovného 
rozdělení odpovědnosti za nedodržení mezi 
převodce a nabyvatele.

Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ 
rozumí jakýkoli druh transakce, při níž 
převodce přestává disponovat zemědělskou 
půdou.

Pro účely tohoto odstavce se „převodem“ 
rozumí jakýkoli druh transakce, při níž 
převodce přestává disponovat zemědělskou 
půdou.

b) aniž by tím bylo dotčeno 
ustanovení odstavce 1, se mohou 
rozhodnout neuplatnit sankci na příjemce a 
kalendářní rok, pokud je částka sankce 
nižší nebo rovna 100 EUR. Zjištěné 
nedostatky a povinnost přijmout nápravná 
opatření se oznámí příjemci;

b) aniž by tím bylo dotčeno 
ustanovení odstavce 1, se mohou 
rozhodnout neuplatnit sankci na příjemce a 
kalendářní rok, pokud je částka sankce 
nižší nebo rovna 100 EUR. Zjištěné 
nedostatky a povinnost přijmout nápravná 
opatření se oznámí příjemci;

c) stanoví, že nebudou uloženy žádné 
správní sankce v případě, že nedodržení je 
způsobeno vyšší mocí.

c) stanoví, že nebudou uloženy žádné 
správní sankce, pokud:

i) je nesplnění způsobeno vyšší mocí;
ii) je nedodržení způsobeno nařízením 
veřejného orgánu; nebo
iii) je nedodržení způsobeno chybou 
příslušného orgánu či jiného orgánu a 
nemohl-li příjemce dotčený správní sankcí 
chybu logicky zjistit;

3. Vyměřením správní sankce není 
dotčena legalita a správnost výdajů, na něž 
se vztahuje snížení nebo vyloučení.

3. Vyměřením správní sankce není 
dotčena legalita a správnost výdajů, na něž 
se vztahuje snížení nebo vyloučení.

Or. en



AM\1215877CS.docx PE658.379v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS
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Pozměňovací návrh 229
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus

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 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 Článek 86

Výpočet sankce Výpočet sankce

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.

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.

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 
odrazující a přiměřené a musí být v 
souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 
2 a 3 tohoto článku.

2. V případě nedodržení požadavků v 2. V případě nedodržení požadavků v 



AM\1215877CS.docx PE658.379v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

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

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

Členské státy mohou zavést systém 
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.

Členské státy zavedou a používají systém 
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 stanoví specifická školení 
týkající se podmíněnosti 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, přičemž 
absolvování takového školení může být 
povinné.

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.

V případě dalšího opakovaného 
nedodržení požadavků a nepředložení 
zdůvodnění ze strany příjemce se má za to, 
že daný příjemce jednal úmyslně ve 
smyslu odstavce 4.

4. V případě úmyslného nedodržení 4. V případě úmyslného nedodržení 
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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.

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.

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.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/230

Pozměňovací návrh 230
Ulrike Müller
za skupinu Renew
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR
Chris MacManus
za skupinu GUE/NGL

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. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí každoroční následné zveřejnění 
příjemců fondů.

1. Členské státy v souladu s [čl. 44 
odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení 
CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku 
zajistí každoroční následné zveřejnění 
příjemců fondů. Jsou-li příjemci součástí 
skupiny ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 
směrnice 2013/34/EU, musí zveřejněné 
informace umožňovat identifikaci této 
skupiny.

Or. en


