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14.10.202 A8-0199/265

Pozměňovací návrh 265
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zapojení platebních agentur, které 
byly akreditovány členskými státy, je 
v rámci nového prováděcího modelu 
klíčovým předpokladem, aby bylo 
dosaženo rozumného zajištění dosažení 
cílů stanovených v příslušných 
strategických plánech SZP díky 
intervencím financovaným z rozpočtu 
Unie. Je proto nutné v tomto nařízení 
výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 
uskutečněné akreditovanými platebními 
agenturami. Navíc by měly mít výdaje 
financované Unií pro intervence uvedené 
v nařízení o strategických plánech SZP 
odpovídající výsledky a měly by být 
v souladu se základními požadavky Unie 
a systémy řízení.

(11) Zapojení platebních agentur, které 
byly akreditovány členskými státy, je 
v rámci nového prováděcího modelu 
klíčovým předpokladem, aby bylo 
dosaženo rozumného zajištění dosažení 
cílů stanovených v příslušných 
strategických plánech SZP díky 
intervencím financovaným z rozpočtu 
Unie. Je proto nutné v tomto nařízení 
výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie 
mohou být hrazeny pouze výdaje 
uskutečněné akreditovanými platebními 
agenturami. Navíc by měly být výdaje 
financované Unií pro intervence uvedené 
v nařízení o strategických plánech SZP 
v souladu s platnými požadavky Unie 
a systémy řízení, včetně povinností 
členských států, pokud jde o účinnou 
ochranu finančních zájmů Unie 
a podávání zpráv o výkonnosti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/266

Pozměňovací návrh 266
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) V souladu s architekturou 
a klíčovými charakteristikami nového 
prováděcího modelu SZP nebude 
kvalifikace plateb uhrazených členskými 
státy na financování Unie nadále 
podmíněna legalitou a správností plateb 
pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy 
intervencí uvedených v nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP], měly by být platby členských států 
místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny 
s odpovídajícími výstupy a jsou v souladu 
s platnými základními požadavky Unie.

(25) V souladu s architekturou 
a klíčovými charakteristikami prováděcího 
modelu SZP nebude kvalifikace plateb 
uhrazených členskými státy na financování 
Unie podmíněna legalitou a správností 
plateb pro jednotlivé příjemce. Nicméně 
pokud jde o typy intervencí uvedených 
v nařízení (EU) .../...  [nařízení 
o strategických plánech SZP], měly by být 
platby členských států způsobilé, pouze 
pokud jsou v souladu s platnými 
požadavky Unie a pokud jsou v souladu 
s pravidly týkajícími se platných systémů 
řízení, včetně povinností členských států 
podávat zprávy o výkonnosti. Nové 
zaměření SZP na model výkonnosti 
zaměřený na výsledky by nemělo členské 
státy zbavovat povinnosti kontrolovat 
legalitu a správnost výdajů s cílem zajistit 
ochranu finančních zájmů Unie.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/267

Pozměňovací návrh 267
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy by měly Komisi 
zaslat roční účetní závěrku a výroční 
zprávu o výkonnosti při provádění 
strategického plánu SZP do 15. února 
N+1. Pokud tyto dokumenty předloženy 
nebudou, což zabrání Komisi ve 
vyúčtování pro příslušnou platební 
agenturu nebo znemožní kontrolu 
způsobilosti výdajů oproti vykazovaným 
výsledkům, měla by Komise být zmocněna 
pozastavit měsíční platby a přerušit 
čtvrtletní úhrady až do předložení 
chybějících dokumentů.

(28) Členské státy by měly Komisi 
zaslat roční účetní závěrku, souhrn auditů 
a prohlášení řídícího subjektu do 
15. února každého roku. Pokud jde 
o zprávu o výkonnosti při provádění 
strategického plánu SZP, měly by členské 
státy zaslat svou první zprávu o 
výkonnosti druhý kalendářní rok po datu 
použitelnosti tohoto nařízení a poté každý 
rok. Pro účely každoročního monitorování 
výkonnosti a víceletého přezkumu 
výkonnosti by zpráva o výkonnosti měla 
odrážet provedené operace a pokrok při 
dosahování cílů stanovených v národním 
strategickém plánu SZP a obsahovat 
informace o uskutečněných výstupech 
a výdajích uskutečněných každý rok, 
informace o dosažených výsledcích 
a vzdálenosti od příslušných cílů každé 
dva roky, a pokud možno informace 
o dopadech za použití údajů uvedených 
v článku 129 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP]. Pokud tyto 
dokumenty předloženy nebudou, což 
zabrání Komisi ve vyúčtování pro 
příslušnou platební agenturu nebo 
znemožní kontrolu způsobilosti výdajů, 



AM\1215936CS.docx PE658.379v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

měla by Komise být zmocněna pozastavit 
měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady 
až do předložení chybějících dokumentů.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/268

Pozměňovací návrh 268
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro případ abnormálně nízkých 
výstupů by měla být zavedena nová forma 
pozastavení plateb. Pokud jsou nahlášené 
výstupy na abnormálně nízké úrovni ve 
srovnání s vykázanými výdaji, a pokud 
členský stát nedokáže poskytnout dobré 
a komplexní zdůvodnění takové situace, 
Komise by měla být zmocněna nejenom 
snížit výdaje pro finanční rok N-1 dle 
ustanovení výše, ale i pozastavit budoucí 
výdaje související s intervencí, u níž byly 
výstupy abnormálně nízké. Pro taková 
pozastavení se budou vyžadovat potvrzení 
v rozhodnutí o výročním schvalování 
výkonnosti.

(29) Pro případ abnormálně nízkých 
výstupů by měla být zavedeno výroční 
monitorování výkonnosti. Pokud jsou 
nahlášené výstupy na abnormálně nízké 
úrovni ve srovnání s vykázanými výdaji, 
a pokud členský stát nedokáže poskytnout 
dobré a komplexní zdůvodnění takové 
situace, Komise by měla být zmocněna 
požadovat od dotčeného členského státu 
hodnocení problémů týkajících se 
provádění strategického plánu SZP 
a vypracovat a uplatňovat pro následující 
finanční rok další nápravná opatření 
v souvislosti s intervencí, u níž byly 
výstupy abnormálně nízké.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/269

Pozměňovací návrh 269
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Pokud jde o víceleté sledování 
výkonnosti, Komise by měla mít rovněž 
pravomoc pozastavit platby. V případě 
opožděného nebo nedostatečného pokroku 
při plnění cílů dle ustanovení národního 
strategického plánu SZP by tak měla mít 
Komise možnost požádat členský stát 
o přijetí nezbytných nápravných kroků 
v souladu s akčním plánem, který bude 
vypracován ve spolupráci s Komisí a který 
bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, 
a to formou prováděcího aktu. Pokud 
členský stát nepředloží nebo neprovede 
akční plán nebo pokud je akční plán 
prokazatelně k nápravě situace 
nedostatečný, Komise by měla mít právo 
pozastavit měsíční nebo průběžné platby, 
a to formou prováděcího aktu.

(30) Vzhledem k nezbytnosti přejít 
k modelu výkonnosti zaměřenému na 
výsledky, by měly být zprávy o výkonnosti 
týkající se dosažených výsledků 
a vzdálenosti od příslušných cílů 
předkládány poprvé do 15. dubna 
druhého kalendářního roku následujícího 
po datu použitelnosti tohoto nařízení 
a víceletý přezkum výkonnosti by měl být 
Komisí proveden jednou za dva roky. 
V případě opožděného nebo 
nedostatečného pokroku při plnění cílů dle 
ustanovení národního strategického plánu 
SZP a v případě, že členský stát není 
schopen poskytnout řádné zdůvodnění, by 
tak měla mít Komise možnost požádat 
členský stát o předložení akčního plánu, 
který bude vypracován ve spolupráci 
s Komisí. Akční plán by měl obsahovat 
popis nezbytných nápravných kroků 
a předpokládaný časový rámec pro jejich 
provedení. Pokud členský stát nepředloží 
nebo neprovede akční plán nebo pokud 
bude zřejmé, že je akční plán prokazatelně 
k nápravě situace nedostatečný, Komise by 
měla mít právo pozastavit měsíční nebo 
průběžné platby, a to formou prováděcího 
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aktu.
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14.10.2020 A8-0199/270

Pozměňovací návrh 270
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Pokud nedojde k nápravě situace 
do konce šestého měsíce následujícího po 
rozhodnutí Komise pozastavit platby 
v rámci víceletého přezkumu výkonnosti, 
měla by být Komise zmocněna s konečnou 
platností snížit pozastavenou částku pro 
dotčený členský stát. Definitivně snížené 
částky se přerozdělí s cílem odměnit 
členské státy s uspokojivou výkonnosti ve 
vztahu ke specifickým cílům uvedeným 
v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/271

Pozměňovací návrh 271
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V rámci nového prováděcího 
modelu by mělo být zavedeno výroční 
schvalování výkonnosti, které bude 
ověřovat způsobilost výdaje s ohledem na 
uvedené výstupy. Pro zachycení situací, 
kdy vykázané výdaje nepřinášejí 
odpovídající vykázané výstupy a členský 
stát nedokáže poskytnout zdůvodnění 
takové odchylky, by měl existovat 
mechanismus snížení plateb.

vypouští se

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/272

Pozměňovací návrh 272
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Definice 2 Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

a) „nesrovnalostí“ se rozumí jakákoli 
nesrovnalost ve smyslu čl. 1 odst. 2 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;

a) „nesrovnalostí“ se rozumí jakákoli 
nesrovnalost ve smyslu čl. 1 odst. 2 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95;

b) „správními systémy“ se rozumí 
správní orgány uvedené v kapitole II hlavy 
II tohoto nařízení a základní požadavky 
Unie stanovené tímto nařízením 
a nařízením (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP], včetně 
systému vykazování zavedeného pro účely 
výroční zprávy o výkonnosti uvedené 
v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP];

b) „správními systémy“ se rozumí 
správní orgány uvedené v kapitole II hlavy 
II tohoto nařízení a základní požadavky 
Unie stanovené tímto nařízením 
a nařízením (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP], včetně 
povinností členských států týkajících se 
účinné ochrany finančních zájmů Unie, 
na něž odkazuje článek 57 tohoto 
nařízení, systému vykazování zavedeného 
pro účely výročního monitorování 
výkonnosti uvedeného v článku 38a 
tohoto nařízení a víceletého přezkumu 
výkonnosti uvedeného v článku 121 
nařízení (EU) …/… [nařízení 
o strategických plánech SZP];

c) „základními požadavky Unie“ se 
rozumí požadavky stanovené v nařízení 
(EU) …/… [nařízení o strategických 

c) „základními požadavky Unie“ se 
rozumí požadavky stanovené v nařízení 
(EU) .../... [nařízení o strategických 
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plánech SZP] a v tomto nařízení. plánech SZP], v tomto nařízení, v nařízení 
(EU) 2018/1046 (finanční nařízení) a ve 
směrnici 2014/24/EU (směrnice 
o zadávání veřejných zakázek);
ca) „požadavky Unie“ se rozumí základní 
požadavky Unie a pravidla způsobilosti 
vyplývající z nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP] obsažená ve 
strategickém plánu SZP členského státu;
cb) „ukazatelem výstupu“ se rozumí 
ukazatel výstupu, jak je definován v čl. 2 
bodě 12 nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o společných ustanoveních];
cc) „ukazatelem výsledku“ se rozumí 
ukazatel výsledku, jak je definován v čl. 2 
bodě 13 nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o společných ustanoveních];
cd) „závažným nedostatkem“ se rozumí 
závažný nedostatek, jak je definován 
v čl. 2 bodě 30 nařízení (EU) č. .../... 
[nařízení o společných ustanoveních];
ce) „zprostředkujícím subjektem“ se 
rozumí zprostředkující subjekt, jak je 
definován v čl. 2 bodě 7 nařízení (EU) 
č. .../... [nařízení o společných 
ustanoveních];
cf) „akčním plánem“ se rozumí akční 
plán uvedený v čl. 39 odst. 1 a čl. 40 
odst. 1 tohoto nařízení.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/273

Pozměňovací návrh 273
Anne Sander
za skupinu PPE
Pina Picierno
za skupinu S&D
Krzysztof Jurgiel
za skupinu ECR

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 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8 Platební agentury a koordinační 
subjekty

8 Platební agentury

1. 1.

Platební agentury jsou útvary nebo 
subjekty členských států pověřené řízením 
a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 
odst. 2 a v článku 6.

Platební agentury jsou útvary nebo 
subjekty členských států a případně 
regionů pověřené řízením a kontrolou 
výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a 
v článku 6.

S výjimkou provádění plateb mohou 
platební agentury k výkonu těchto úkolů 
oprávnit jiné subjekty.

S výjimkou provádění plateb mohou 
platební agentury k výkonu těchto úkolů 
oprávnit jiné subjekty.

2. 2.

Členské státy akreditují jako platební 
agentury orgány nebo subjekty, jež mají 
administrativní uspořádání a systém vnitřní 
kontroly, které poskytují dostatečné 
záruky, že platby jsou legální, správné 
a řádně vyúčtované. Za tímto účelem 
splňují platební agentury minimální 
podmínky pro akreditaci týkající se 
vnitřního prostředí, kontrolních činností, 
informací a komunikace a sledování 
stanovené Komisí podle čl. 10 odst. 1 
písm. a).

Členské státy akreditují jako platební 
agentury orgány nebo subjekty, jež mají 
administrativní uspořádání a systém vnitřní 
kontroly, které poskytují dostatečné 
záruky, že platby jsou legální, správné 
a řádně vyúčtované. Za tímto účelem 
splňují platební agentury minimální 
podmínky pro akreditaci týkající se 
vnitřního prostředí, kontrolních činností, 
informací a komunikace a sledování 
stanovené Komisí podle čl. 11a odst. 1 
písm. a).

Každý členský stát omezí počet svých Každý členský stát omezí s ohledem na své 
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akreditovaných platebních agentur takto: ústavní předpisy počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:

a) na jedinou agenturu na národní 
úrovni nebo v příslušných případech jednu 
pro každý region; a

a) na jedinou agenturu na národní 
úrovni nebo v příslušných případech jednu 
pro každý region; a

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV.

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV, pokud 
na úrovni členského státu existuje pouze 
jedna agentura.

Jsou-li však platební agentury zřízeny na 
regionální úrovni, členské státy navíc 
akreditují platební agenturu na národní 
úrovni pro režimy podpory, které vzhledem 
ke své povaze musejí být řízeny na národní 
úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů 
svým regionálním platebním agenturám.

Jsou-li však platební agentury zřízeny na 
regionální úrovni, členské státy navíc 
akreditují platební agenturu na národní 
úrovni pro režimy podpory, které vzhledem 
ke své povaze musejí být řízeny na národní 
úrovni, nebo svěří řízení těchto režimů 
svým regionálním platebním agenturám.

Akreditace platebních agentur na období 
2014–2020 by měla platit i 
v programovém období 2021–2027 za 
předpokladu, že platební agentury 
příslušný orgán informovaly o tom, že 
splňují akreditační kritéria, a že přezkum 
provedený podle čl. 7a odst. 2 písm. a) 
neprokáže, že tomu tak není.

Platebním agenturám, které neřídily výdaje 
z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně 
tří let, se akreditace odejme.

Platebním agenturám, které neřídily výdaje 
z EZZF nebo z EZFRV po dobu nejméně 
tří let, se akreditace odejme.

Po dni vstupu tohoto nařízení v platnost 
členské státy nejmenují žádnou novou 
platební agenturu.

Po ... [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost] mohou členské státy jmenovat 
další platební agentury, pokud:

a) se počet akreditovaných platebních 
agentur oproti situaci ke dni 31. prosince 
2019 nezvýší; nebo
b) nové platební agentury jsou jmenovány 
v souladu se správní reorganizací 
v dotčeném členském státě.

3. 3.

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] 
(dále jen „finanční nařízení“), odpovědný 
pracovník akreditované platební agentury 
do 15. února roku následujícího po 
příslušném rozpočtovém roce vypracuje 
a předloží Komisi:

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, 
Euratom) č. 2018/1046 [nové finanční 
nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), 
odpovědný pracovník akreditované 
platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi:
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a) roční výkaz výdajů vzniklých při 
výkonu úkolů svěřených jeho akreditované 
platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 
odst. 5 písm. a) finančního nařízení, 
doprovázený požadovanými informacemi 
pro jeho schválení v souladu s článkem 51;

a) roční výkaz výdajů vzniklých při 
výkonu úkolů svěřených jeho akreditované 
platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 
odst. 5 písm. a) finančního nařízení, 
doprovázený požadovanými informacemi 
pro jeho schválení v souladu s článkem 51;

b) výroční zprávu o výkonnosti podle 
čl. 52 odst. 1 prokazující, že výdaje byly 
uskutečněny v souladu s článkem 35;

b) výroční přehled konečných zpráv 
o auditu a provedených kontrol, včetně 
jejich výsledku a analýzu povahy 
a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných 
v systémech auditem a kontrolami, jakož 
i přijatá či plánovaná nápravná opatření, 
jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) 
finančního nařízení;

c) prohlášení řídicího subjektu, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního 
nařízení, pokud jde o:

c) prohlášení řídicího subjektu, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního 
nařízení, pokud jde o:

i) skutečnost, že informace jsou řádně 
prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) 
finančního nařízení,

i) skutečnost, že informace jsou řádně 
prezentovány a jsou úplné a přesné, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. a) 
finančního nařízení,

ii) řádné fungování zavedených 
správních systémů, které poskytují 
nezbytné záruky ohledně výstupů 
uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti, 
jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) 
a c) finančního nařízení,

ii) řádné fungování systémů vnitřní 
kontroly zavedených v souladu se 
základními požadavky Unie, které, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) 
finančního nařízení, poskytují nezbytné 
záruky, že výdaje byly uskutečněny 
v souladu s článkem 35 tohoto nařízení,

iii) analýzu povahy a rozsahu chyb 
a nedostatků zjištěných v systémech 
auditem a kontrolami, jakož i přijatá či 
plánovaná nápravná opatření, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) 
finančního nařízení.
Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

3a. Pro účely výročního monitorování 
výkonnosti uvedeného v článku 38a 
a víceletého přezkumu výkonnosti 
uvedeného v článku 121 nařízení (EU) 
.../...[nařízení o strategických plánech 
SZP] odpovědný pracovník akreditované 
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platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi zprávu 
o výkonnosti.
Zpráva o výkonnosti musí odrážet 
provedené operace a pokrok při 
dosahování cílů stanovených v národním 
strategickém plánu SZP a obsahovat 
informace o uskutečněných výstupech 
a výdajích realizovaných každý rok, 
informace o dosažených výsledcích 
a vzdálenosti od příslušných cílů každé 
dva roky, a pokud možno informace 
o dopadech za použití údajů uvedených 
v článku 129 nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP].
Zpráva o výkonnosti je poprvé Komisi 
předložena do ... [dva roky po datu 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každý 
následující rok až do roku 2030 včetně. 
První zpráva o výkonnosti se bude týkat 
prvních dvou rozpočtových let 
následujících po ... [rok od data 
použitelnosti tohoto nařízení]. Pokud jde 
o přímé platby uvedené v hlavě III 
kapitole II nařízení (EU) .../... [nařízení 
o strategických plánech SZP], zpráva 
o výkonnosti se bude týkat pouze 
rozpočtového roku [jeden rok od data 
použitelnosti tohoto nařízení].

4. Je-li akreditována více než jedna 
platební agentura, určí členský stát 
koordinační veřejnoprávní subjekt, který 
pověří těmito úkoly:
a) shromažďovat informace, které je 
třeba poskytnout Komisi, a předávat jí je;
b) předkládat výroční zprávu o 
výkonnosti podle čl. 52 odst. 1;
c) přijímat nebo koordinovat opatření 
s cílem řešit veškeré nedostatky obecné 
povahy a informovat Komisi o následných 
krocích;
d) podporovat a zajišťovat 
harmonizované uplatňování pravidel 
Unie.
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Pokud jde o zpracování finančních 
informací uvedených v prvním 
pododstavci písm. a), koordinační subjekt 
podléhá zvláštní akreditaci udělené 
členskými státy.

Výroční zpráva o výkonnosti předkládaná 
koordinačním subjektem je zahrnuta ve 
stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s ní 
se předkládá prohlášení řídícího subjektu 
vztahující se na tuto zprávu v celém 
rozsahu.
5. Pokud akreditovaná platební 
agentura neplní nebo přestala plnit jedno 
nebo více akreditačních kritérií 
stanovených v odstavci 2, členský stát jí 
z vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
akreditaci odejme, neprovede-li platební 
agentura nezbytné změny ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem s ohledem 
na závažnost nedostatku.

5. Pokud akreditovaná platební 
agentura neplní nebo přestala plnit jedno 
nebo více akreditačních kritérií 
stanovených v odstavci 2, členský stát jí 
z vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
akreditaci odejme, neprovede-li platební 
agentura nezbytné změny ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem s ohledem 
na závažnost nedostatku.

6. 6.

Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu 
operací spojených s veřejnou intervencí, za 
kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim 
náleží celková odpovědnost.

Platební agentury řídí a zajišťují kontrolu 
operací spojených s veřejnou intervencí, za 
kterou jsou odpovědné, a v této oblasti jim 
náleží celková odpovědnost.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, platební agentura vychází 
z kontrolní zprávy připojené k žádosti 
o platbu předložené EIB nebo jinou 
mezinárodní institucí.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, platební agentura vychází 
z kontrolní zprávy připojené k žádosti 
o platbu předložené EIB nebo jinou 
mezinárodní institucí.

Or. en
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