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14.10.2020 A8-0199/265

Pozmeňujúci návrh 265
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nevyhnutným predpokladom v 
rámci nového modelu vykonávania je 
zapojenie platobných agentúr 
akreditovaných členskými štátmi v záujme 
primeraného uistenia, že vďaka 
intervenciám financovaným z rozpočtu 
Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové 
hodnoty stanovené v príslušných 
strategických plánoch SPP. Preto by sa v 
tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že 
z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba 
výdavky vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami. Okrem toho by 
Úniou financované výdavky na intervencie 
uvedené v nariadení o strategických 
plánoch SPP mali mať zodpovedajúce 
výstupy a mali by byť vyhovovať 
základným požiadavkám Únie a riadiacim 
systémom.

(11) Nevyhnutným predpokladom v 
rámci nového modelu vykonávania je 
zapojenie platobných agentúr 
akreditovaných členskými štátmi v záujme 
primeraného uistenia, že vďaka 
intervenciám financovaným z rozpočtu 
Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové 
hodnoty stanovené v príslušných 
strategických plánoch SPP. Preto by sa v 
tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že 
z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba 
výdavky vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami. Okrem toho by 
Úniou financované výdavky na intervencie 
uvedené v nariadení o strategických 
plánoch SPP mali vyhovovať 
uplatniteľným požiadavkám Únie a 
riadiacim systémom vrátane záväzkov 
členských štátov týkajúcich sa účinnej 
ochrany finančných záujmov Únie a 
podávania správa o výkonnosti.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/266

Pozmeňujúci návrh 266
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade so štruktúrou a kľúčovými 
aspektmi nového modelu vykonávania SPP 
už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili 
členské štáty, na financovanie Únie nebude 
závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb 
vyplácaným jednotlivým prijímateľom. 
Namiesto toho, pokiaľ ide o typy 
intervencií uvedené v nariadení 
(EÚ)…/…[nariadenie o strategických 
plánoch SPP], by platby uskutočnené 
členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je 
k nim priradený zodpovedajúci výstup a 
ak sú v súlade s uplatniteľnými 
základnými požiadavkami Únie.

(25) V súlade so štruktúrou a kľúčovými 
aspektmi modelu vykonávania SPP 
oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili 
členské štáty, na financovanie Únie nebude 
závisieť od zákonnosti a správnosti platieb 
vyplácaným jednotlivým prijímateľom. 
Avšak pokiaľ ide o typy intervencií 
uvedené v nariadení (EÚ)…/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP], by platby 
uskutočnené členskými štátmi mali byť 
oprávnené len vtedy, ak sú v súlade s 
uplatniteľnými požiadavkami Únie a ak sú 
splnené pravidlá týkajúce sa platných 
systémov riadenia vrátane povinností 
členských štátov podávať správy o 
výkonnosti. S cieľom zabezpečiť ochranu 
finančných záujmov Únie by nové 
zameranie SPP na model výkonnosti 
orientovaný na výsledky nemalo viesť 
k oslobodeniu členských štátov 
od povinnosti kontrolovať zákonnosť 
a správnosť výdavkov.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/267

Pozmeňujúci návrh 267
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by Komisii mali do 
15. februára roku N+1 zaslať aj ročné účty 
a výročnú správu o výkonnosti v súvislosti 
s realizáciou strategického plánu SPP. Ak 
sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku 
čoho Komisia nebude môcť schváliť účty 
príslušnej platobnej agentúry alebo 
skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti 
vykázaným výstupom, Komisia by mala 
byť splnomocnená pozastaviť mesačné 
platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až 
do dodania chýbajúcich dokumentov.

(28) Členské štáty by Komisii mali do 
15. februára každého roku zaslať ročné 
účty, súhrn auditov a vyhlásenie 
riadiaceho subjektu. Pokiaľ ide o správu o 
výkonnosti v súvislosti s realizáciou 
strategického plánu SPP, členské štáty by 
mali zaslať svoju prvú správu o 
výkonnosti druhý kalendárny rok 
nasledujúci po dátume začatia 
uplatňovania tohto nariadenia a potom 
každý rok. Na účely každoročného 
monitorovania výkonnosti a viacročného 
preskúmania výkonnosti by správa o 
výkonnosti mala zohľadňovať vykonané 
činnosti a pokrok dosiahnutý pri plnení 
cieľov, ako sa stanovuje v národnom 
strategickom pláne SPP, a obsahovať 
informácie o realizovaných výstupoch a 
výdavkoch uskutočnených každý rok, 
informácie o dosiahnutých výsledkoch 
a vzdialenosti od príslušných cieľových 
hodnôt každé dva roky a podľa možnosti 
informácie o vplyvoch pri použití údajov 
uvedených v článku 129 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP]. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v 
dôsledku čoho Komisia nebude môcť 
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schváliť účty príslušnej platobnej agentúry 
alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov, 
Komisia by mala byť splnomocnená 
pozastaviť mesačné platby a prerušiť 
štvrťročnú refundáciu až do dodania 
chýbajúcich dokumentov.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/268

Pozmeňujúci návrh 268
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) V prípade situácií, ktoré sa 
vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, 
by sa mala zaviesť nová forma 
pozastavenia platieb. Ak vykazované 
výstupy dosahujú v porovnaní s 
deklarovanými výdavkami abnormálne 
nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu 
poskytnúť logické a zrozumiteľné dôvody 
tejto situácie, Komisia by mala byť 
splnomocnená, aby okrem zníženia 
výdavkov na finančný rok N-1 pozastavila 
budúce výdavky týkajúce sa intervencie, v 
prípade ktorej sa zaznamenala abnormálne 
nízka úroveň výstupu. Dané pozastavenia 
by mali byť predmetom potvrdenia v 
rozhodnutí o výročnom schválení 
výkonnosti.

(29) V prípade situácií, ktoré sa 
vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, 
by sa malo zaviesť každoročné 
monitorovanie výkonnosti. Ak vykazované 
výstupy dosahujú v porovnaní s 
deklarovanými výdavkami abnormálne 
nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu 
poskytnúť logické a zrozumiteľné dôvody 
tejto situácie, Komisia by mala byť 
splnomocnená, aby požiadala dotknutý 
členský štát o posúdenie otázok 
ovplyvňujúcich vykonávanie strategického 
plánu SPP a vypracovala a vykonala 
dodatočné nápravné opatrenia týkajúce sa 
intervencie, v prípade ktorej sa 
zaznamenala abnormálne nízka úroveň 
výstupu, na nasledujúci finančný rok.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/269

Pozmeňujúci návrh 269
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Pokiaľ ide o viacročné 
monitorovanie výkonnosti, Komisia by 
mala takisto disponovať právomocou 
pozastaviť platby. Preto v prípade 
oneskoreného alebo nedostatočného 
pokroku pri dosahovaní stanovených 
cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v 
národnom strategickom pláne SPP, by 
Komisia mala byť splnomocnená formou 
vykonávacieho aktu požiadať dotknutý 
členský štát o prijatie potrebných 
nápravných opatrení v súlade s akčným 
plánom, ktorý sa má zaviesť na základe 
konzultácie s Komisiou a ktorý má 
obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak 
sa danému členskému štátu nepodarí 
predložiť alebo realizovať predmetný 
akčný plán alebo ak tento akčný plán na 
nápravu situácie zjavne nepostačuje, 
Komisia by mala mať právomoc pozastaviť 
mesačné alebo priebežné platby, a to 
formou vykonávacieho aktu.

(30) Vzhľadom na potrebný prechod na 
model výkonnosti orientovaný na výsledky 
by sa správa o výkonnosti o realizovaných 
výsledkoch a o vzdialenosti k dosiahnutiu 
príslušných cieľov mala prvýkrát 
predložiť do 15. apríla druhého 
kalendárneho roka nasledujúceho po 
dátume začatia uplatňovania tohto 
nariadenia a viacročné preskúmanie 
výkonnosti by Komisia mala uskutočňovať 
každé dva roky. Preto v prípade 
oneskoreného alebo nedostatočného 
pokroku pri dosahovaní stanovených 
cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú 
v národnom strategickom pláne SPP, 
a v prípade, že členský štát nemôže 
poskytnúť dostatočne odôvodnené dôvody, 
by Komisia mala byť splnomocnená 
požiadať dotknutý členský štát 
o predloženie akčného plánu, ktorý sa má 
zaviesť na základe konzultácie s Komisiou. 
Akčný plán by mal opísať potrebné 
nápravné opatrenia a očakávaný časový 
rámec na jeho vykonanie. Ak sa danému 
členskému štátu nepodarí predložiť alebo 
realizovať predmetný akčný plán alebo ak 
sa preukáže, že tento akčný plán 
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na nápravu situácie zjavne nepostačuje, 
Komisia by mala mať právomoc pozastaviť 
mesačné alebo priebežné platby, a to 
formou vykonávacieho aktu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/270

Pozmeňujúci návrh 270
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30 a) Ak sa situácia nenapraví do konca 
šiesteho mesiaca nasledujúceho po 
rozhodnutí Komisie pozastaviť platby v 
rámci viacročného preskúmania 
výkonnosti, Komisia by mala byť 
splnomocnená na definitívne zníženie 
sumy pozastavenej pre dotknutý členský 
štát. Sumy, ktoré boli definitívne znížené, 
sa prerozdelia na odmeňovanie členských 
štátov s uspokojivou výkonnosťou v 
súvislosti so špecifickými cieľmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/271

Pozmeňujúci návrh 271
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s novým modelom 
vykonávania by sa malo zaviesť výročné 
schvaľovanie výkonnosti, na základe 
ktorého sa skontroluje oprávnenosť 
výdavkov vo vzťahu k vykazovaným 
výstupom. Mal by sa zaviesť 
mechanizmus zníženia platieb slúžiaci na 
riešenie situácií, keď sa pri 
deklarovaných výdavkoch neuvádzajú 
zodpovedajúce výstupy, pričom členské 
štáty nedokážu poskytnúť odôvodnenie 
tejto odchýlky.

vypúšťa sa

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/272

Pozmeňujúci návrh 272
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 Vymedzenie pojmov 2 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:

a) „nezrovnalosť“ je nezrovnalosť v 
zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 2988/95;

a) „nezrovnalosť“ je nezrovnalosť v 
zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 2988/95;

b) „riadiace systémy“ sú riadiace 
orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto 
nariadenia a základné požiadavky Únie 
stanovené v tomto nariadení a nariadení 
(EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP] vrátane systému podávania 
správ zavedeného na účely výročnej správy 
o výkonnosti uvedenej v článku 121 
nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP];

b) „riadiace systémy“ sú riadiace 
orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto 
nariadenia a základné požiadavky Únie 
stanovené v tomto nariadení a nariadení 
(EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP] vrátane záväzkov členských 
štátov týkajúcich sa účinnej ochrany 
finančných záujmov Únie uvedenej 
v článku 57 tohto nariadenia a systému 
podávania správ zavedeného na účely 
každoročného monitorovania výkonnosti 
uvedeného v článku 38a tohto nariadenia 
a viacročného preskúmania výkonnosti 
uvedeného v článku 121 nariadenia (EÚ) 
…/... [nariadenie o strategických plánoch 
SPP];

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

c) „základné požiadavky Únie“ sú 
požiadavky stanovené v nariadení 
(EÚ).../... [nariadenie o strategických 
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SPP] a v tomto nariadení. plánoch SPP] a v tomto nariadení, v 
nariadení (EÚ) 2018/1046 (nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) a v smernici 
2014/24/EÚ (smernica o verejnom 
obstarávaní);
ca) „požiadavky Únie“ sú základné 
požiadavky Únie a pravidlá oprávnenosti 
vyplývajúce z nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
a obsiahnuté v strategickom pláne SPP 
členského štátu;
cb) „ukazovateľ výstupu“ je ukazovateľ 
výstupu vymedzený v článku 2 bode 12 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach];
cc) „ukazovateľ výsledku“ je ukazovateľ 
výsledku vymedzený v článku 2 bode 13 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach];
cd) „závažný nedostatok“ je závažný 
nedostatok vymedzený v článku 2 bode 30 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach];
ce) „sprostredkovateľský orgán“ je 
sprostredkovateľský orgán vymedzený 
v článku 2 bode 7 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach];
cf) „akčný plán“ je akčný plán uvedený 
v článku 39 ods. 1 a článku 40 ods. 1 
tohto nariadenia.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/273

Pozmeňujúci návrh 273
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Pina Picierno
v mene skupiny S&D
Krzysztof Jurgiel
v mene skupiny ECR

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 Platobné agentúry a koordinačné 
orgány

8 Platobné agentúry

1. 1.

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány 
členských štátov zodpovedné za riadenie a 
kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 
ods. 2 a článku 6.

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány 
členských štátov, prípadne regiónov, 
zodpovedné za riadenie a kontrolu 
výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 
a článku 6.

S výnimkou uhrádzania platieb sa môže 
vykonávanie daných úloh delegovať.

S výnimkou uhrádzania platieb sa môže 
vykonávanie daných úloh delegovať.

2. 2.

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej 
agentúry útvarom alebo orgánom s 
administratívnou organizáciou a systémom 
vnútornej kontroly, ktoré poskytujú 
dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a 
náležitého zaúčtovania platieb. Na tento 
účel musia platobné agentúry spĺňať 
minimálne podmienky akreditácie týkajúce 
sa vnútorného prostredia, kontrolných 
činností, informácií, komunikácie a 
monitorovania, stanovené Komisiou podľa 
článku 10 ods. 1 písm. a).

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej 
agentúry útvarom alebo orgánom s 
administratívnou organizáciou a systémom 
vnútornej kontroly, ktoré poskytujú 
dostatočné záruky zákonnosti, správnosti a 
náležitého zaúčtovania platieb. Na tento 
účel musia platobné agentúry spĺňať 
minimálne podmienky akreditácie týkajúce 
sa vnútorného prostredia, kontrolných 
činností, informácií, komunikácie a 
monitorovania, stanovené Komisiou podľa 
článku 11a ods. 1 písm. a).

Každý členský štát musí obmedziť počet 
svojich akreditovaných platobných agentúr 

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

a) na jednu agentúru na vnútroštátnej 
úrovni alebo prípadne na jeden región a

a) na jednu agentúru na vnútroštátnej 
úrovni alebo prípadne na jeden región a

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 na 
vnútroštátnej úrovni existuje len jedna 
agentúra.

Ak sú však platobné agentúry zriadené na 
regionálnej úrovni, členské štáty okrem 
toho buď akreditujú platobnú agentúru na 
vnútroštátnej úrovni v prípade schém 
pomoci, ktoré sa musia vzhľadom na ich 
charakter riadiť na vnútroštátnej úrovni, 
alebo členské štáty zveria riadenie týchto 
schém svojim regionálnym platobným 
agentúram.

Ak sú však platobné agentúry zriadené na 
regionálnej úrovni, členské štáty okrem 
toho buď akreditujú platobnú agentúru na 
vnútroštátnej úrovni v prípade schém 
pomoci, ktoré sa musia vzhľadom na ich 
charakter riadiť na vnútroštátnej úrovni, 
alebo členské štáty zveria riadenie týchto 
schém svojim regionálnym platobným 
agentúram.

Akreditácia platobných agentúr 
na obdobie 2014 – 2020 sa prenesie 
do programového obdobia 2021 – 2027 
za predpokladu, že platobné agentúry 
informovali príslušný orgán o tom, že 
spĺňajú akreditačné kritériá, a že 
preskúmanie vykonané podľa článku 7a 
ods. 2 písm. a) nepreukáže, že to tak nie 
je.

Platobným agentúram, ktoré sa aspoň tri 
roky nezaoberali riadením výdavkov z 
EPZF alebo EPFRV, sa ich akreditácia 
musí odňať.

Platobným agentúram, ktoré sa aspoň tri 
roky nezaoberali riadením výdavkov z 
EPZF alebo EPFRV, sa ich akreditácia 
musí odňať.

Po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia nesmú členské štáty vymenovať 
žiadnu novú platobnú agentúru.

Po ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] môžu členské štáty vymenovať 
akékoľvek ďalšie platobné agentúry, a to 
za predpokladu, že:
a) počet akreditovaných platobných 
agentúr sa v porovnaní so situáciou k 31. 
decembru 2019 nezvýši; alebo
b) nové platobné agentúry sú vymenované 
v súlade s administratívnou 
reorganizáciou v dotknutom členskom 
štáte.

3. 3.

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové 

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 [nové 
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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:

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:

a) ročné účty v prípade výdavkov 
vynaložených pri plnení úloh zverených 
príslušnej akreditovanej platobnej agentúre 
v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku 
ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné 
na ich schválenie v súlade s článkom 51;

a) ročné účty v prípade výdavkov 
vynaložených pri plnení úloh zverených 
príslušnej akreditovanej platobnej agentúre 
v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku 
ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné 
na ich schválenie v súlade s článkom 51;

b) výročnú správu o výkonnosti 
uvedenú v článku 52 ods. 1, v ktorej sa 
uvádza, že výdavky boli vynaložené v 
súlade s článkom 35;

b) ročný súhrn záverečných 
audítorských správ a vykonaných kontrol 
vrátane ich výsledkov a analýzu povahy a 
rozsahu chýb a nedostatkov, ktoré sa na 
základe auditu a kontrol zistili v 
systémoch, ako aj prijatých alebo 
plánovaných nápravných opatrení v 
zmysle článku 63 ods. 5 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c) vyhlásenie riadiaceho subjektu 
stanovené v článku 63 ods. 6 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa týka:

c) vyhlásenie riadiaceho subjektu 
stanovené v článku 63 ods. 6 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa týka:

i) skutočnosti, že dané informácie sú 
riadne predložené, úplné a presné, ako sa 
stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách,

i) skutočnosti, že dané informácie sú 
riadne predložené, úplné a presné, ako sa 
stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách,

ii) riadneho fungovania zavedených 
riadiacich systémov, ktoré poskytujú 
potrebné záruky týkajúce sa výstupov 
vykazovaných vo výročnej správe o 
výkonnosti, ako sa stanovuje v článku 63 
ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách,

ii) riadneho fungovania systémov 
vnútornej kontroly zavedených v súlade 
so základnými požiadavkami Únie, ktoré 
poskytujú potrebné záruky, že výdavky boli 
vynaložené v súlade s článkom 35 tohto 
nariadenia, ako sa stanovuje v článku 63 
ods. 6 písm. b) a c) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách,

iii) analýzy povahy a rozsahu chýb a 
nedostatkov, ktoré sa na základe auditu a 
kontrol zistili v systémoch, ako aj 
prijatých alebo plánovaných nápravných 
opatrení v zmysle článku 63 ods. 5 písm. 
b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
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pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. 
február, a to do 1. marca.

pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. 
február, a to do 1. marca.

3a. Na účely každoročného monitorovania 
výkonnosti uvedeného v článku 38a 
a viacročného preskúmania výkonnosti 
uvedeného v článku 121 nariadenia (EÚ) 
…/... [nariadenie o strategických plánoch 
SPP] osoba zodpovedná za akreditovanú 
platobnú agentúru do 15. februára roku 
nasledujúceho po príslušnom finančnom 
roku pripraví a poskytne Komisii správu o 
výkonnosti.
Správa o výkonnosti zohľadňuje 
vykonané činnosti a pokrok dosiahnutý 
pri plnení cieľov, ako sa stanovuje 
v národnom strategickom pláne SPP, a 
obsahuje informácie o realizovaných 
výstupoch a výdavkoch uskutočnených 
každý rok, informácie o dosiahnutých 
výsledkoch a vzdialenosti od príslušných 
cieľových hodnôt každé dva roky a podľa 
možnosti informácie o vplyvoch pri použití 
údajov uvedených v článku 129 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].
Správa o výkonnosti sa predkladá Komisii 
prvýkrát do ... [dva roky po dátume 
začatia uplatňovania tohto nariadenia] 
a potom každý nasledujúci rok až do roku 
2030 vrátane. Prvá správa o výkonnosti sa 
vzťahuje na prvé dva finančné roky po ... 
[rok začatia uplatňovania tohto 
nariadenia]. V prípade priamych platieb 
uvedených v hlave III kapitole II 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] sa správa 
o výkonnosti vzťahuje len na rozpočtový 
rok … [rok nasledujúci po roku začatia 
uplatňovania tohto nariadenia].

4. V prípade udelenia akreditácie viac ako 
jednej platobnej agentúre vymenujú 
členské štáty verejný koordinačný orgán, 
ktorý poveria týmito úlohami:
a) zhromažďovať informácie, ktoré 
sa majú poskytovať Komisii, a zasielať 
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ich Komisii;
b) predkladať výročnú správu o 
výkonnosti uvedenú v článku 52 ods. 1;
c) prijímať alebo koordinovať 
opatrenia v záujme odstránenia všetkých 
nedostatkov všeobecnej povahy a 
informovať Komisiu o všetkých 
nadväzujúcich krokoch;
d) podporovať a zabezpečovať 
harmonizované uplatňovanie pravidiel 
Únie. Pokiaľ ide o spracovanie 
finančných informácií uvedených v prvom 
pododseku písmene a), koordinačný orgán 
podlieha osobitnej akreditácii členskými 
štátmi.
Na výročnú správu o výkonnosti, ktorú 
predkladá koordinačný orgán, sa 
vzťahuje rozsah stanoviska uvedeného v 
článku 11 ods. 1, a pri jej postúpení k nej 
musí byť pripojené vyhlásenie riadiaceho 
subjektu, ktoré sa vzťahuje na celú 
uvedenú správu.
5. Ak akreditovaná platobná agentúra 
nesplní alebo viac nespĺňa jedno alebo 
viacero akreditačných kritérií uvedených v 
odseku 2, členský štát konajúci z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Komisie jej 
predmetnú akreditáciu odoberie, pokiaľ 
platobná agentúra nevykoná potrebné 
zmeny v lehote, ktorú určí príslušný orgán 
v závislosti od závažnosti problému.

5. Ak akreditovaná platobná agentúra 
nesplní alebo viac nespĺňa jedno alebo 
viacero akreditačných kritérií uvedených v 
odseku 2, členský štát konajúci z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Komisie jej 
predmetnú akreditáciu odoberie, pokiaľ 
platobná agentúra nevykoná potrebné 
zmeny v lehote, ktorú určí príslušný orgán 
v závislosti od závažnosti problému.

6. 6.

Platobné agentúry riadia a zabezpečujú 
kontrolu operácií spojených s verejnou 
intervenciou, za ktoré sú zodpovedné, a v 
tejto oblasti nesú celkovú zodpovednosť.

Platobné agentúry riadia a zabezpečujú 
kontrolu operácií spojených s verejnou 
intervenciou, za ktoré sú zodpovedné, a v 
tejto oblasti nesú celkovú zodpovednosť.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom 
finančného nástroja, ktorý implementuje 
EIB alebo iná medzinárodná finančná 
inštitúcia, v ktorej je daný členský štát 
akcionárom, platobná agentúra vychádza z 
kontrolnej správy slúžiacej na podporu 
žiadostí o platbu, ktorú predložila EIB 
alebo iná medzinárodná inštitúcia.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom 
finančného nástroja, ktorý implementuje 
EIB alebo iná medzinárodná finančná 
inštitúcia, v ktorej je daný členský štát 
akcionárom, platobná agentúra vychádza z 
kontrolnej správy slúžiacej na podporu 
žiadostí o platbu, ktorú predložila EIB 
alebo iná medzinárodná inštitúcia.
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