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14.10.2020 A8-0199/225

Pozmeňujúci návrh 225
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 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 47 Článok 47

Kontroly zo strany Komisie Kontroly zo strany Komisie

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
kontroly vykonávané členskými štátmi 
podľa vnútroštátnych zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky 
kontroly organizované na základe 
článku 322 zmluvy alebo na základe 
nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, 
môže Komisia v členských štátoch 
organizovať kontroly na mieste, najmä 
s cieľom overiť:

1. Bez toho, aby boli dotknuté 
kontroly vykonávané členskými štátmi 
podľa vnútroštátnych zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
alebo článku 287 ZFEÚ, ako aj všetky 
kontroly organizované na základe 
článku 322 ZFEÚ alebo na základe 
nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, 
môže Komisia v členských štátoch 
organizovať kontroly na mieste, najmä 
s cieľom overiť:

a) súlad administratívnych postupov s 
pravidlami Únie;

a) súlad administratívnych postupov s 
pravidlami Únie;

b) či výdavky, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a 
článku 6 a ktoré zodpovedajú intervenciám 
uvedeným v nariadení (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
majú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza 
vo výročnej správe o výkonnosti;

b) či výdavky, ktoré spadajú 
do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 
a článku 6 a ktoré zodpovedajú 
intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], majú zodpovedajúci výstup, ako sa 
uvádza vo výročnej správe o schvaľovaní;

c) či sa práca certifikačného orgánu 
vykonáva v súlade s článkom 11 a na účely 
oddielu 2 tejto kapitoly;

c) či sa práca certifikačného orgánu 
vykonáva v súlade s článkom 11 a na účely 
oddielu 2 tejto kapitoly;

d) či platobná agentúra spĺňa 
akreditačné kritériá stanovené v článku 8 

d) či platobná agentúra spĺňa 
akreditačné kritériá stanovené v článku 8 
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ods. 2 a či členský štát správne uplatňuje 
článok 8 ods. 5.

ods. 2 a či členský štát správne uplatňuje 
článok 8 ods. 5;
da) či sa akčné plány zavedené 
podľa článkov 39 alebo 40 vykonávajú 
správne.
S cieľom zabezpečiť ochranu finančných 
záujmov Únie podľa článku 57 tohto 
nariadenia rozšíri Komisia svoje kontroly 
uvedené v prvom pododseku tohto odseku, 
pokiaľ ide o všetky intervencie stanovené 
v nariadení (EÚ).../... [strategické plány 
SPP]. V prípade zistenia závažných 
nedostatkov v systémoch riadenia a 
kontroly členského štátu alebo ak 
informácie, ktoré získala Komisiou podľa 
článku 8 ods. 3 a článku 11, odhalia 
významnú mieru nezrovnalostí vo 
výsledku kontrol daného členského štátu 
podľa článku 57 ods. 1 tohto nariadenia. 
Takéto rozšírené kontroly vykonáva 
Komisia s cieľom potvrdiť podmienky, za 
ktorých sa uskutočnili a boli kontrolovaná 
operácie financované z fondov, s cieľom 
zabezpečiť súlad s príslušným právom 
Únie, a to dovtedy, kým závažné 
nedostatky v systémoch riadenia a 
kontroly alebo významné miery 
nezrovnalostí pretrvávajú.

Osoby splnomocnené Komisiou na 
vykonávanie kontrol v jej mene alebo 
zástupcovia Komisie konajúci v rámci 
právomocí, ktoré im boli zverené, majú 
prístup k účtovným knihám a všetkým 
ostatným dokumentom vrátane 
dokumentov a metaúdajov zostavených 
alebo prijatých a zaznamenaných na 
elektronických nosičoch, ktoré sa vzťahujú 
na výdavky financované z EPZF alebo 
EPFRV.

Osoby splnomocnené Komisiou na 
vykonávanie kontrol uvedených v tomto 
odseku v jej mene alebo zástupcovia 
Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré 
im boli zverené, majú prístup k účtovným 
knihám a všetkým ostatným dokumentom 
vrátane dokumentov a metaúdajov 
zostavených alebo prijatých a 
zaznamenaných na elektronických 
nosičoch, ktoré sa vzťahujú na výdavky 
financované z EPZF alebo EPFRV.

Právomoc vykonávať kontroly nemá vplyv 
na uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa niektoré úkony vyhradzujú 
zástupcom osobitne určeným vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch. Bez 
toho, aby boli dotknuté osobitné 
ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadenia (Euratom, ES) 

Právomoc vykonávať kontroly uvedené v 
tomto odseku nemá vplyv na uplatňovanie 
vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
niektoré úkony vyhradzujú zástupcom 
osobitne určeným vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch. Bez toho, aby boli 
dotknuté osobitné ustanovenia nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadenia 
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č. 2185/96, sa osoby splnomocnené 
Komisiou konať v jej mene nezúčastňujú 
okrem iného na domových prehliadkach 
ani na úradných vypočutiach osôb na 
základe práva dotknutého členského štátu. 
Majú však prístup k takto získaným 
informáciám.

(Euratom, ES) č. 2185/96, sa osoby 
splnomocnené Komisiou konať v jej mene 
nezúčastňujú okrem iného na domových 
prehliadkach ani na úradných vypočutiach 
osôb na základe práva dotknutého 
členského štátu. Majú však prístup k takto 
získaným informáciám.

2. Komisia o kontrole v dostatočnom 
predstihu informuje dotknutý členský štát 
alebo členský štát, na ktorého území sa má 
kontrola vykonať, pričom prihliada na 
administratívny vplyv organizácie kontrol 
na platobné agentúry. Na takejto kontrole 
sa môžu zúčastniť aj zástupcovia 
z dotknutého členského štátu.

2. Komisia o kontrole v dostatočnom 
predstihu informuje dotknutý členský štát 
alebo členský štát, na ktorého území sa má 
kontrola vykonať, pričom prihliada na 
administratívny vplyv organizácie kontrol 
na platobné agentúry. Na takejto kontrole 
sa môžu zúčastniť aj zástupcovia 
z dotknutého členského štátu.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom 
členského štátu vykonávajú príslušné 
orgány daného členského štátu dodatočné 
kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa 
operácií, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Na týchto kontrolách sa môžu 
zúčastniť aj zástupcovia Komisie alebo 
osoby splnomocnené Komisiou konať v jej 
mene.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom 
členského štátu vykonávajú príslušné 
orgány daného členského štátu dodatočné 
kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa 
operácií, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie. Na týchto kontrolách sa môžu 
zúčastniť aj zástupcovia Komisie alebo 
osoby splnomocnené Komisiou konať v jej 
mene.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia 
so súhlasom dotknutých členských štátov 
požiadať v súvislosti s určitými kontrolami 
alebo vyšetrovaniami o pomoc orgány 
predmetných členských štátov.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia 
so súhlasom dotknutých členských štátov 
požiadať v súvislosti s určitými kontrolami 
alebo vyšetrovaniami o pomoc orgány 
predmetných členských štátov.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/226

Pozmeňujúci návrh 226
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny EPP
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
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 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 57 Článok 57

Ochrana finančných záujmov Únie Ochrana finančných záujmov Únie

1. Členské štáty prijímajú v rámci SPP 
všetky právne predpisy, regulačné 
a správne opatrenia, ako aj všetky ďalšie 
opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej 
ochrany finančných záujmov Únie. Tieto 
ustanovenia a opatrenia sa týkajú najmä:

1. Členské štáty v rámci SPP 
rešpektujú príslušné riadiace systémy, 
prijímajú všetky právne predpisy, 
regulačné a správne opatrenia, ako aj 
všetky ďalšie opatrenia potrebné na 
zabezpečenie účinnej ochrany finančných 
záujmov Únie vrátane uplatňovania 
kritéria oprávnenosti výdavkov 
stanoveného v článku 35. Tieto 
ustanovenia a opatrenia sa týkajú najmä:

a) kontroly zákonnosti a riadnosti 
operácií financovaných z fondov;

a) kontroly zákonnosti a riadnosti 
operácií financovaných z fondov, a to aj 
na úrovni prijímateľov;

b) zabezpečenia účinnej ochrany proti 
podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti 
s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť 
ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom 
na náklady a prínosy, ako aj primeranosť 
opatrení;

b) zabezpečenia účinnej ochrany proti 
podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti 
s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť 
ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom 
na náklady a prínosy, ako aj primeranosť 
opatrení;

c) predchádzania nezrovnalostiam a c) predchádzania nezrovnalostiam a 
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podvodom, ich odhaľovania a zaisťovania 
ich nápravy;

podvodom, ich odhaľovania a zaisťovania 
ich nápravy;

d) zavádzania účinných, odrádzajúcich 
a primeraných sankcií v súlade s právom 
Únie, prípadne vnútroštátnym právom, 
a podľa potreby začatia súdneho konania;

d) zavádzania účinných, odrádzajúcich 
a primeraných sankcií v súlade s právom 
Únie, prípadne vnútroštátnym právom, 
a podľa potreby začatia súdneho konania;

e) vymáhania nenáležitých platieb a 
úrokov a podľa potreby začatia súdneho 
konania.

e) vymáhania nenáležitých platieb a 
úrokov a podľa potreby začatia súdneho 
konania.

2. Členské štáty zavedú účinné 
systémy riadenia a kontroly s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie právnych 
predpisov Únie upravujúcich intervencie 
Únie.

2. Členské štáty zavedú účinné 
systémy riadenia a kontroly s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie právnych 
predpisov Únie upravujúcich intervencie 
Únie.

3. Členské štáty prijmú vhodné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
sankcie uplatňované podľa odseku 1 písm. 
d) boli primerané a odstupňované v 
závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a 
opakovania zisteného nesúladu.

3. Členské štáty prijmú vhodné 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
sankcie uplatňované podľa odseku 1 písm. 
d) boli primerané a odstupňované v 
závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a 
opakovania zisteného nesúladu.

Opatrenia stanovené členskými štátmi 
musia najmä zabezpečiť, aby sa žiadne 
sankcie neuložili:

Opatrenia stanovené členskými štátmi 
musia najmä zabezpečiť, aby sa žiadne 
sankcie neuložili:

a) ak je nesúlad zapríčinený vyššou 
mocou;

a) ak je nesúlad zapríčinený vyššou 
mocou;

b) ak je nesúlad zapríčinený chybou 
príslušného orgánu alebo iného orgánu, a 
ak túto chybu osoba dotknutá správnou 
sankciou nemohla logicky odhaliť;

b) ak je nesúlad zapríčinený chybou 
príslušného orgánu alebo iného orgánu, a 
ak túto chybu osoba dotknutá správnou 
sankciou nemohla logicky odhaliť;

c) ak dotknutá osoba môže 
príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, 
že nie je zodpovedná za nesúlad s 
povinnosťami uvedenými v odseku 1, 
alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí 
o tom, že dotknutá osoba nie je 
zodpovedná;

c) ak dotknutá osoba môže 
príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, 
že nie je zodpovedná za nesúlad s 
povinnosťami uvedenými v odseku 1, 
alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí 
o tom, že dotknutá osoba nie je 
zodpovedná;

Ak k nesúladu s podmienkami na 
poskytnutie podpory došlo v dôsledku 
vyššej moci, prijímateľovi zostáva nárok 
na získanie pomoci.

Ak k nesúladu s podmienkami na 
poskytnutie podpory došlo v dôsledku 
vyššej moci, prijímateľovi zostáva nárok 
na získanie pomoci.

4. Členské štáty musia zaviesť 
opatrenia na zabezpečenie účinného 
skúmania sťažností týkajúcich sa fondov a 
na požiadanie Komisie preskúmajú 

4. Členské štáty musia zaviesť 
opatrenia na zabezpečenie účinného 
skúmania sťažností týkajúcich sa fondov a 
na požiadanie Komisie preskúmajú 
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sťažnosti predložené Komisii patriace do 
rozsahu pôsobnosti ich strategického plánu 
SPP. Členské štáty informujú Komisiu o 
výsledkoch uvedených preskúmaní.

sťažnosti predložené Komisii patriace do 
rozsahu pôsobnosti ich strategického plánu 
SPP. Členské štáty informujú Komisiu o 
výsledkoch uvedených preskúmaní.

Ak sa v členskom štáte zistia nedostatky 
vzhľadom na preverovanie a spracovanie 
sťažností, Komisia zriadi mechanizmus 
na spracovanie sťažností, v rámci ktorého 
príjemcovia konfrontovaní s 
nespravodlivým zaobchádzaním alebo 
zaobchádzaním vo svoj neprospech, 
pokiaľ ide o viazanie alebo vyplácanie 
verejných prostriedkov v rámci priameho 
alebo zdieľaného hospodárenia vrátane 
rozhodnutí o verejnom obstarávaní, môžu 
podať priamu sťažnosť Komisii. Komisia 
zabezpečí, aby po podaní sťažnosti bola 
zaručená primeraná ochrana fyzických 
alebo právnických osôb.

5. Členské štáty informujú Komisiu o 
ustanoveniach a opatreniach prijatých 
podľa odsekov 1 a 2.

5. Členské štáty informujú Komisiu o 
ustanoveniach a opatreniach prijatých 
podľa odsekov 1 a 2.

6. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa ustanovia potrebné 
pravidlá na účely jednotného uplatňovania 
tohto článku v súvislosti s:

6. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa ustanovia potrebné 
pravidlá na účely jednotného uplatňovania 
tohto článku v súvislosti s:

a) postupy, termíny a výmenu 
informácií v súvislosti s povinnosťami 
stanovenými v odsekoch 1 a 2;

a) postupy, termíny a výmenu 
informácií v súvislosti s povinnosťami 
stanovenými v odsekoch 1 a 2;

b) notifikácie a oznámenia, ktoré 
členské štáty majú Komisii predložiť v 
súvislosti s povinnosťami stanovenými v 
odsekoch 3 a 4.

b) notifikácie a oznámenia, ktoré 
členské štáty majú Komisii predložiť v 
súvislosti s povinnosťami stanovenými v 
odsekoch 3 a 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/227

Pozmeňujúci návrh 227
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny EPP
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
Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Systémom na zaznamenanie totožnosti 
každého prijímateľa v rámci intervencií a 
opatrení podľa článku 63 ods. 2 sa zaručí 
identifikovanie všetkých žiadostí od 
rovnakého prijímateľa.

Systémom na zaznamenanie totožnosti 
každého prijímateľa v rámci intervencií a 
opatrení podľa článku 63 ods. 2 sa zaručí 
identifikovanie všetkých žiadostí od 
rovnakého prijímateľa. Zabezpečí sa tiež, 
aby v prípade, že sú príjemcovia súčasťou 
skupiny v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 11 
smernice 2013/34/EÚ, bolo možné túto 
skupinu identifikovať.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/228

Pozmeňujúci návrh 228
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
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 85

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 85 Článok 85

Systém správnych sankcií v súvislosti s 
kondicionalitou

Systém správnych sankcií v súvislosti s 
kondicionalitou

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 („systém sankcií“).

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 („systém sankcií“).

V uvedenom systéme 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 sú 
splnené všetky tieto podmienky:

V uvedenom systéme 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 sú 
splnené všetky tieto podmienky:

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.

Pokiaľ však ide o lesné plochy, správna 
sankcia uvedená v prvom pododseku sa 

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

neuplatňuje, ak sa pre dotknutú plochu 
nežiada o podporu v súlade s článkami 65 a 
66 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

2. Členské štáty vo svojich systémoch 
sankcií uvedených v odseku 1:

2. Členské štáty vo svojich systémoch 
sankcií uvedených v odseku 1:

a) musia mať zahrnuté pravidlá 
týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií 
v prípadoch, keď sa pôda prevádza počas 
príslušného kalendárneho roka alebo 
príslušných rokov. Tieto pravidlá sa 
zakladajú na čestnom a spravodlivom 
rozdelení zodpovednosti za nesúlad medzi 
prevodcov a nadobúdateľov;

a) musia mať zahrnuté pravidlá 
týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií 
v prípadoch, keď sa poľnohospodárska 
pôda, poľnohospodársky podnik alebo 
jeho časť prevádzajú počas príslušného 
kalendárneho roka alebo príslušných 
rokov. Tieto pravidlá sa zakladajú na 
čestnom a spravodlivom rozdelení 
zodpovednosti za nesúlad medzi prevodcov 
a nadobúdateľov;

Na účely tohto písmena je „prevod“ 
akýkoľvek druh transakcie, ktorou 
poľnohospodárska pôda prestáva byť k 
dispozícii prevodcovi.

Na účely tohto písmena je „prevod“ 
akýkoľvek druh transakcie, ktorou 
poľnohospodárska pôda prestáva byť k 
dispozícii prevodcovi.

b) bez ohľadu na odsek 1 sa môžu 
rozhodnúť neuplatniť sankciu vo výške 
100 EUR alebo menej na prijímateľa a na 
kalendárny rok; takéto zistenie a povinnosť 
vykonať nápravné opatrenie sa musí 
oznámiť prijímateľovi.

b) bez ohľadu na odsek 1 sa môžu 
rozhodnúť neuplatniť sankciu vo výške 
100 EUR alebo menej na prijímateľa a na 
kalendárny rok; takéto zistenie a povinnosť 
vykonať nápravné opatrenie sa musí 
oznámiť prijímateľovi.

c) zabezpečia, aby sa správna sankcia 
neuplatňovala, ak k nesúladu došlo v 
dôsledku vyššej moci.

c) zabezpečia, aby sa správna sankcia 
neuplatňovala v týchto prípadoch:

i) k nesúladu došlo v dôsledku vyššej 
moci;
ii) k nesúladu došlo v dôsledku príkazu 
orgánu verejnej správy; alebo
iii) k nesúladu došlo v dôsledku v 
dôsledku chyby príslušného orgánu alebo 
iného orgánu a ak prijímateľ, ktorému 
bola uložená správna sankcia, túto chybu 
nemohol logicky zistiť;

3. Uplatnenie správnej sankcie nemá 
vplyv na zákonnosť a riadnosť výdavkov, 
na ktoré sa vzťahuje.

3. Uplatnenie správnej sankcie nemá 
vplyv na zákonnosť a riadnosť výdavkov, 
na ktoré sa vzťahuje.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/229

Pozmeňujúci návrh 229
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Tilly Metz
v mene skupiny Verts/ALE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny EPP
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 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 86 Článok 86

Výpočet výšky sankcie Výpočet výšky sankcie

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.

1. Správne sankcie sa uplatňujú 
prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia 
celkovej výšky platieb uvedených v článku 
84 ods. 1, ktoré boli poskytnuté alebo sa 
majú poskytnúť uvedenému 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 

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 
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tohto článku. tohto článku.

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

2. V prípade nesúladu z dôvodu 
nedbanlivosti predstavuje percentuálna 
miera zníženia spravidla 3 % z celkovej 
výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto 
článku. Uvedené zníženie sa určuje 
na základe posúdenia závažnosti 
nesúladu, založeného na kritériách 
stanovených v odseku 1 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 a 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 uvedeného 
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 pre prijímateľov, ktorí dostali 
včasné varovanie, stanovia špecifickú 
odbornú prípravu zameranú 
na kondicionalitu v rámci 
poľnohospodárskeho poradenského 
systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 
3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP], pričom 
účasť na takejto odbornej príprave môže 
byť povinná.

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

3. V prípade opakovaného nesúladu 
sa percentuálne zníženie spravidla rovná 
10 % celkovej sumy platieb uvedených 
v odseku 1.

V prípade ďalšieho opakovaného 
nesúladu a ak dotknutý prijímateľ 
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neuviedol oprávnený dôvod, sa prijímateľ 
považuje za osobu, ktorá v zmysle 
odseku 4 konala úmyselne.

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.

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
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14.10.2020 A8-0199/230

Pozmeňujúci návrh 230
Ulrike Müller
v mene skupiny Renew
Anne Sander
v mene skupiny EPP
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
Článok 96 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
každoročne následne zverejňovali 
prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade 
s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 
…/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
každoročne následne zverejňovali 
prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade 
s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) 
…/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku. 
Ak sú príjemcovia súčasťou skupiny v 
zmysle článku 2 ods. 1 bodu 11 smernice 
2013/34/EÚ, zverejnené informácie 
umožnia uvedenú skupinu identifikovať.

Or. en


