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14.10.2020 A8-0199/274

Pozmeňujúci návrh 274
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 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11 Certifikačné orgány 11 Certifikačné orgány

1. 1.

Certifikačný orgán je verejný alebo 
súkromný audítorský subjekt určený 
členským štátom na minimálne obdobie 
troch rokov bez toho, aby boli dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy.  Ak ide o 
súkromný audítorský subjekt a ak sa to 
vyžaduje podľa uplatniteľných právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov, vyberá ho členský štát 
prostredníctvom verejného výberového 
konania.

Certifikačný orgán je verejný alebo 
súkromný audítorský subjekt určený 
členským štátom na minimálne obdobie 
troch rokov bez toho, aby boli dotknuté 
vnútroštátne právne predpisy. Ak ide o 
súkromný audítorský subjekt a ak sa to 
vyžaduje podľa uplatniteľných právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov, vyberá ho členský štát 
prostredníctvom verejného výberového 
konania.

Členský štát, ktorý určí viac ako jeden 
certifikačný orgán, zároveň vymenuje 
verejný certifikačný orgán 
na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude 
zodpovedný za koordináciu.

Na účely článku 63 ods. 7 prvého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách certifikačný orgán poskytne 
stanovisko vypracované v súlade s 
medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi, v ktorom uvedie, či:

Na účely článku 63 ods. 7 prvého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách certifikačný orgán poskytne 
stanovisko vypracované v súlade s 
medzinárodne uznávanými audítorskými 
štandardmi, v ktorom uvedie, či:

a) z účtov vyplýva pravdivý a reálny 
obraz;

a) z účtov vyplýva pravdivý a reálny 
obraz;
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b) riadne fungujú zavedené riadiace 
systémy členských štátov;

b) riadne fungujú zavedené riadiace 
systémy členských štátov;

c) sa správne vykonáva podávanie 
správ o výkonnosti týkajúce sa 
ukazovateľov výstupu na účely výročného 
schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza 
v článku 52, ako aj podávanie správ o 
výkonnosti v súvislosti s ukazovateľmi 
výsledku v prípade viacročného 
monitorovania výkonnosti, ktoré sa 
uvádza v článku 115 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
ktoré slúžia na preukázanie súladu s 
článkom 35 tohto nariadenia;

c) sa správne vykonáva podávanie 
správ na účely viacročného monitorovania 
výkonnosti uvedeného v článku 38a a 
viacročné preskúmanie výkonnosti 
uvedené v článku 121 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], v ktorom sa zohľadnia vykonané 
činnosti a pokrok dosiahnutý pri plnení 
cieľov, ako sa stanovuje v národnom 
strategickom pláne SPP;

d) sú výdavky na opatrenia stanovené 
v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, v prípade 
ktorých sa požaduje refundácia od 
Komisie, zákonné a riadne. ;

d) sú výdavky na opatrenia stanovené 
v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP], nariadení 
(EÚ) č. 1308/2013, nariadení (EÚ) 
č. 228/2013, nariadení (EÚ) č. 229/2013 
a v nariadení č. 1144/2014, v prípade 
ktorých sa od Komisie žiada úhrada, 
zákonné a riadne a preukazujú súlad s 
článkom 35 tohto nariadenia.

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť 
aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti 
o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení 
riadiaceho subjektu stanovenom v článku 8 
ods. 3 písm. c).

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť 
aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti 
o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení 
riadiaceho subjektu stanovenom v článku 8 
ods. 3 písm. c).

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom 
finančného nástroja, ktorý implementuje 
EIB alebo iná medzinárodná finančná 
inštitúcia, v ktorej je daný členský štát 
akcionárom, certifikačný orgán vychádza z 
výročnej audítorskej správy vypracovanej 
externými audítormi uvedených inštitúcií.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom 
finančného nástroja, ktorý implementuje 
EIB alebo iná medzinárodná finančná 
inštitúcia, v ktorej je daný členský štát 
akcionárom, certifikačný orgán vychádza z 
výročnej audítorskej správy vypracovanej 
externými audítormi uvedených inštitúcií.

2. Certifikačný orgán musí mať 
nevyhnutnú technickú odbornosť. Funguje 
nezávisle od predmetnej platobnej agentúry 
a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, 
ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov 
zodpovedných za vykonávanie a 
monitorovanie SPP.

2. Certifikačný orgán musí mať 
nevyhnutnú technickú odbornosť, a to 
nielen z hľadiska finančného riadenia, 
ale aj pokiaľ ide o dosahovanie 
plánovaných cieľov intervencií. Všetky 
údaje a informácie použité na to, aby 
certifikačné orgány mohli zabezpečiť 
plnenie cieľov, ako aj údaje a informácie, 
na ktorých sa zakladajú predpoklady, sa 
sprístupnia transparentným spôsobom. 
Funguje nezávisle od predmetnej platobnej 
agentúry a koordinačného orgánu, ako aj 
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od orgánu, ktorý danú agentúru 
akreditoval, a orgánov zodpovedných za 
vykonávanie a monitorovanie SPP.

3. Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
úloh certifikačných orgánov vrátane 
kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov 
podrobených uvedeným kontrolám, a 
pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ 
spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré 
majú tieto orgány vypracovať.
Vo vykonávacích aktoch sa uvádzajú aj:
a) zásady auditu, z ktorých 
vychádzajú stanoviská certifikačných 
orgánov vrátane posúdenia rizík, 
vnútorných kontrol, ako aj požadovanej 
úrovne audítorských dôkazov;
b) etódy auditu, ktoré majú na účely 
predloženia svojich stanovísk používať 
certifikačné orgány, a to s prihliadnutím 
na medzinárodné audítorské štandardy. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

3a. Keď príslušné orgány členských štátov 
vymenujú certifikačné orgány uvedené v 
tomto článku a informujú o tom Komisiu, 
Komisia Európskemu parlamentu predloží 
komplexný zoznam všetkých uvedených 
orgánov najneskôr do jedného roka od ... 
[dátum začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] a druhýkrát najneskôr 
do štyroch rokov od uvedeného dátumu.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/275

Pozmeňujúci návrh 275
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 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

35 Oprávnenosť výdavkov 
vynaložených platobnými agentúrami

35 Oprávnenosť výdavkov 
vynaložených platobnými agentúrami

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a 
článku 6 môžu byť financované z 
prostriedkov Únie, len ak:

Výdavky na opatrenia stanovené 
v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, nariadení 
(EÚ) č. 228/2013, nariadení (EÚ) 
č. 229/2013 a v nariadení (EÚ) 
č. 1144/2014 môžu byť financované 
z prostriedkov Únie, len ak:

a) boli vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami;

a) boli vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami q

b) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

b) boli vynaložené v súlade 
s uplatniteľnými pravidlami Únie.

c) pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v 
nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], i) im 
zodpovedá príslušný vykázaný výstup a
ii) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými systémami riadenia, ktoré 
sa nevzťahujú na podmienky 
oprávnenosti pre jednotlivých 
prijímateľov stanovené v národných 
strategických plánoch a SPP.
Prvý odsek písm. c) bod i) sa neuplatňuje 
na preddavky vyplatené prijímateľom 
podľa typov intervencií uvedených v 

Výdavky na opatrenia stanovené 
v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] môžu byť 
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nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

financované z prostriedkov Únie, len ak:

a) boli vynaložené akreditovanými 
platobnými agentúrami;
b) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými požidavkami Únie a,
c) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými systémami riadenia 
vrátane záväzkov členských štátov 
týkajúcich sa účinnej ochrany finančných 
záujmov Únie uvedenej v článku 57 tohto 
nariadenia a systému podávania správ 
zavedeného na účely správy o výkonnosti 
uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) 
…/... [nariadenie o strategických plánoch 
SPP];

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/276

Pozmeňujúci návrh 276
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 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

38 Pozastavenie platieb v súvislosti s 
ročným schvaľovaním účtov

38 Pozastavenie platieb v súvislosti s 
ročným schvaľovaním účtov

1. 1.

Ak členské štáty nepredložia doklady 
uvedené v článku 8 ods. 3 a v článku 11 
ods. 1 do stanovených termínov, ako sa 
uvádza v článku 8 ods. 3, Komisia môže 
prijať vykonávacie akty, ktorými sa 
pozastaví celková suma mesačných platieb 
uvedených v článku 19 ods. 3. Komisia 
refunduje pozastavené sumy, keď od 
dotknutého členského štátu dostane 
chýbajúce doklady, a to za predpokladu, že 
dátum ich doručenia nie je neskorší než 
šesť mesiacov po termíne.

Ak členské štáty nepredložia doklady 
a údaje uvedené v článku 8 a v článku 11 
ods. 1 do stanovených termínov, ako je 
stanovené v článku 8 a prípadne v článku 
129 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 
sa pozastaví celková suma mesačných 
platieb uvedených v článku 19 ods. 3. 
Komisia refunduje pozastavené sumy, keď 
od dotknutého členského štátu dostane 
chýbajúce doklady, a to za predpokladu, že 
dátum ich doručenia nie je neskorší než 
šesť mesiacov po termíne.

Pokiaľ ide o priebežné platby uvedené v 
článku 30, vyhlásenia o výdavkoch sa budú 
v súlade s odsekom 6 uvedeného článku 
považovať za neprípustné.

Pokiaľ ide o priebežné platby uvedené v 
článku 30, vyhlásenia o výdavkoch sa budú 
v súlade s odsekom 6 uvedeného článku 
považovať za neprípustné.

2. Ak v rámci výročného schvaľovania 
výkonnosti uvedeného v článku 52 
Komisia zistí, že rozdiel medzi 
deklarovanými výdavkami a sumou 
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zodpovedajúcou príslušnému vykázanému 
výstupu prekračuje 50 % a členský štát 
nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa pozastavia mesačné platby 
uvedené v článku 19 ods. 3 alebo 
priebežné platby uvedené v článku 30.
Toto pozastavenie sa uplatní na príslušné 
výdavky týkajúce sa intervencií, ktoré boli 
predmetom zníženia uvedeného v 
článku 52 ods. 2, a suma, ktorá sa má 
pozastaviť, nepresiahne percento 
zodpovedajúce zníženiu uplatnenému v 
súlade s článkom 52 ods. 2. Pozastavené 
sumy Komisia členským štátom refunduje 
alebo trvale zníži prostredníctvom 
vykonávacieho aktu uvedeného v 
článku 52.
Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa miery pozastavenia platieb.
3. 3.

Vykonávacie akty stanovené v tomto 
článku sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.

Vykonávacie akty stanovené v tomto 
článku sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.

Komisia pred prijatím uvedených 
vykonávacích aktov informuje dotknutý 
členský štát o svojom zámere a poskytne 
mu možnosť predložiť pripomienky v 
lehote minimálne 30 dní.

Komisia pred prijatím uvedených 
vykonávacích aktov informuje dotknutý 
členský štát o svojom zámere a poskytne 
mu možnosť predložiť pripomienky v 
lehote minimálne 30 dní.

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/277

Pozmeňujúci návrh 277
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 38 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 38 a
Ročné monitorovanie výkonnosti

1. Komisia monitoruje operácie 
vykonávané v rámci intervencií 
uvedených v nariadení (EÚ).../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
a posudzuje súlad medzi realizovaným 
výstupom a realizovanými výdavkami 
vykázanými v správe o výkonnosti od [dva 
roky po dátume začatia uplatňovania 
tohto nariadenia] a potom každý rok.
2. Ak v rámci ročného monitorovania 
výkonnosti uvedeného v článku 1 Komisia 
zistí, že rozdiel medzi deklarovanými 
výdavkami a sumou zodpovedajúcou 
príslušnému vykázanému výstupu 
prekračuje 35%, členský štát predloží 
Komisii odôvodnenia pred hodnotiacim 
zasadnutím uvedeným v článku 122 
uvedeného nariadenia.
Ak dotknutý členský štát nemôže 
poskytnúť riadne opodstatnené dôvody 
rozdielu, Komisia požiada dotknutý 
členský štát o posúdenie otázok, ktoré 
majú vplyv na vykonávanie strategického 
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plánu SPP, najmä pokiaľ ide o možné 
budúce odchýlky od príslušných 
čiastkových cieľov v budúcnosti a 
predvídateľné ťažkosti pri plnení 
príslušných cieľových hodnôt 
ukazovateľov výsledkov v rámci 
viacročného preskúmania výkonnosti 
uvedeného v článku 121 nariadenia 
(EÚ).../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP], a prípadne o uvedenie 
opatrení, ktoré už boli prijaté a ktoré sa 
majú prijať.
Komisia môže v prípade potreby počas 
hodnotiaceho zasadnutia vydať včasné 
varovanie a požiadať členský štát, aby 
navrhol a vykonal dodatočné nápravné 
opatrenia na nasledujúci rozpočtový rok.
3. Najneskôr 15. marca... [dva roky po 
dátume začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] a každý nasledujúci rok 
Komisia zašle Európskemu parlamentu 
súhrnnú správu o ročnom monitorovaní 
výkonnosti vykonanom v 
predchádzajúcom kalendárnom roku 
vrátane vydaných včasných varovaní.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/278

Pozmeňujúci návrh 278
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 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39 Pozastavenie platieb v súvislosti s 
viacročným monitorovaním výkonnosti

39 Pozastavenie a zníženie platieb v 
súvislosti s viacročným preskúmaním 
výkonnosti

1. 1.

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

Komisia vykonáva viacročné preskúmanie 
výkonnosti uvedené v článku 121 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] na základe 
informácií poskytnutých v správach o 
výkonnosti od [dva roky po dátume 
začatia uplatňovania tohto nariadenia] a 
potom každé dva roky.

V prípade oneskoreného alebo 
nedostatočného pokroku pri dosahovaní 
čiastkových cieľov v prípade 
ukazovateľov výsledkov a v prípade, že 
vykazovaná hodnota jedného alebo 
viacerých ukazovateľov výsledkov, ktoré 
sa uvádzajú v národnom strategickom 
pláne SPP a monitorujú v súlade 
s článkami 115 a 116 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
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SPP], v príslušnom vykazovanom roku 
odhalí schodok väčší ako 25 %, dotknutý 
členský štát predloží odôvodnenie tohto 
schodku pred výročným hodnotiacim 
zasadnutím uvedeným v článku 122 tohto 
nariadenia.
Ak dotknutý členský štát nemôže 
poskytnúť odôvodnenie nedostatku, 
Komisia môže počas hodnotiaceho 
stretnutia požiadať dotknutý členský štát, 
aby po porade s Komisiou navrhol a 
stanovil akčný plán a aby ho vykonal.
Dotknutý členský štát predloží Komisii do 
troch mesiacov od žiadosti Komisie akčný 
plán uvedený v druhom pododseku 
vrátane potrebných nápravných opatrení 
a očakávaného časového rámca na jeho 
vykonanie. V tomto akčnom pláne sa 
jasne uvedú intervencie súvisiace s 
ukazovateľmi výsledkov, v prípade 
ktorých bol zistený nedostatok.
Komisia do 30 dní buď písomne oznámi 
dotknutému členskému štátu, že akčný 
plán prijíma, alebo dotknutému 
členskému štátu pošle žiadosť o jeho 
úpravy. Dotknutý členský štát dodržiava 
akčný plán a očakávaný časový rámec na 
jeho vykonanie v podobe, v akej ho 
schválila Komisia.

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

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

2. 2.

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

Ak dotknutý členský štát nepredloží alebo 
nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, 
alebo ak je akčný plán predložený týmto 
členským štátom zjavne nedostatočný 
na nápravu situácie, Komisia môže 
po konzultácii s dotknutým členským 
štátom a po tom, ako mu umožní reagovať 
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článku 30. v období 30 dní, prijať vykonávacie akty, 
ktorými pozastaví mesačné platby uvedené 
v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30.

Ak dotknutý členský štát odpovedal a 
predložil svoje pripomienky a Komisia 
považuje tieto pripomienky za 
nedostatočné, Komisia poskytne v prípade 
potreby a najneskôr pri prijímaní 
vykonávacieho aktu odôvodnenie, prečo 
neboli predložené pripomienky 
dostatočné. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2.

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

Komisia zohľadní časový rámec určený 
na vykonanie akčného plánu predtým, 
ako sa začne akýkoľvek postup 
na pozastavenie podľa tohto článku. 
Komisia zohľadní aj prípady vyššej moci a 
vážne krízy, ktoré mohli členskému štátu 
zabrániť v riadnom vykonávaní jeho 
akčného plánu vrátane dosiahnutia 
príslušných čiastkových cieľov.

Pozastavenie sa bude uplatňovať v súlade 
so zásadou proporcionality s ohľadom na 
príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, 
ktoré mali byť zahrnuté do daného 
akčného plánu. Komisia refunduje 
pozastavené sumy, keď sa na základe 
preskúmania výkonnosti uvedeného v 
článku 121 nariadenia (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
dosiahne uspokojivý pokrok pri 
dosahovaní čiastkových cieľov v prípade 
ukazovateľov výsledku a vykazovaná 
hodnota ukazovateľov výsledku.
„Uspokojujúci pokrok“ na účely tohto 
článku znamená, že dotknutý členský štát 
vykonal akčný plán a dosiahol čiastkové 
ciele a vykázaná hodnota príslušných 
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ukazovateľov výsledkov predstavuje za 
príslušné vykazované roky schodok menej 
ako 25 %.
Dotknutý členský štát môže dobrovoľne 
oznámiť Komisii napredovanie vo 
vykonávaní akčného plánu počas 
rozpočtového roka, aby Komisia mohla 
posúdiť pokrok dosiahnutý pri 
dosahovaní čiastkových cieľov. Ak 
členský štát môže preukázať, že schodok, 
ktorý viedol k pozastaveniu, sa počas 
rozpočtového roka zníži na menej ako 25 
%, pozastavené sumy sa vrátia.
Ak sa situácia nenapraví do konca 
šiesteho mesiaca nasledujúceho po 
pozastavení, Komisia môže prijať 
vykonávací akt, ktorým sa dotknutému 
členskému štátu s konečnou platnosťou 
zníži pozastavená suma. Sumy, ktoré boli 
definitívne znížené, sa prerozdelia 
členským štátom na odmeňovanie 
uspokojivého výkonu, ako sa uvádza v 
článku 39a.

Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa miery a trvania pozastavenia 
platieb a podmienok refundácie alebo 
zníženia uvedených súm so zreteľom na 
viacročné monitorovanie výkonnosti.

Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa miery a trvania pozastavenia 
platieb a podmienok refundácie alebo 
zníženia uvedených súm so zreteľom na 
viacročné preskúmanie výkonnosti.

3. 3.

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

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

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

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/279

Pozmeňujúci návrh 279
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 39 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39b
Prerozdelenie finančných prostriedkov 

vyplývajúcich zo zníženia platieb v 
súvislosti s viacročným preskúmaním 

výkonnosti
1. Finančné prostriedky vyplývajúce zo 
znížení podľa článku 39 ods. 3 sa 
umiestňujú do výkonnostnej rezervy a 
používajú sa na odmeňovanie členských 
štátov, v ktorých výkonnosť bola 
uspokojivá vo vzťahu ku konkrétnym 
cieľom uvedeným v článku 6 ods. 1 
nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] a ďalej 
špecifikované v ich strategických plánoch 
SPP.
2. Takéto finančné prostriedky sa môžu 
prideliť členským štátom na konci 
strategických plánov SPP na 
odmeňovanie uspokojivej výkonnosti za 
predpokladu, že dotknutý členský štát 
splnil podmienku stanovenú v odseku 3 
tohto článku.
3. Na základe posledného viacročného 
preskúmania výkonnosti sa finančné 
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prostriedky pridelia len tým členským 
štátom, ktoré dosiahli aspoň 90 % svojej 
cieľovej hodnoty vo vzťahu k 
ukazovateľom výsledkov uplatňovaným 
na špecifické ciele stanovené v článku 6 
ods. 1 nariadenia o strategických plánoch 
SPP a stanovené v ich strategickom pláne 
SPP.
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
poslednej správy o výkonnosti všetkých 
členských štátov uvedenej v článku 121 
ods. 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] prijme 
vykonávací akt bez uplatnenia postupu 
výboru uvedeného v článku 101 s cieľom 
rozhodnúť pre každý členský štát, či 
príslušné strategické plány SPP dosiahli 
cieľové hodnoty uvedené v odseku 3 tohto 
článku.
4. Ak sa cieľové hodnoty uvedené v 
odseku 3 dosiahnu, Komisia vypočíta a 
poskytne dotknutému členskému štátu 
alebo štátom sumu, ktorá sa považuje za 
definitívne pridelenú na rozpočtový rok po 
uzavretí strategických plánov SPP na 
základe rozhodnutia uvedeného v tom 
istom odseku. Pri prideľovaní finančných 
prostriedkov Komisia môže vziať do 
úvahy prípady vyššej moci a závažné 
sociálno-hospodárske krízy, ktoré 
zabránili dosiahnutiu príslušných 
čiastkových cieľov.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/280

Pozmeňujúci návrh 280
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 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

51 Ročné finančné schvaľovanie 51 Ročné finančné schvaľovanie

1. 1.

Pokiaľ ide o výdavky uvedené v článku 5 
ods. 2 a článku 6, Komisia do 31. mája 
roka nasledujúceho po danom 
rozpočtovom roku a na základe informácií 
uvedených v článku 8 ods. 3 písm. a) a c) 
prijme vykonávacie akty obsahujúce jej 
rozhodnutie o schválení účtov 
akreditovaných platobných agentúr.

Pokiaľ ide o výdavky uvedené v článku 5 
ods. 2 a článku 6, Komisia do 31. mája 
roka nasledujúceho po danom 
rozpočtovom roku a na základe informácií 
uvedených v článku 8 ods. 3 písm. a), b) a 
c) prijme vykonávacie akty obsahujúce jej 
rozhodnutie o schválení účtov 
akreditovaných platobných agentúr.

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na 
úplnosť, presnosť a pravdivosť 
predložených ročných účtov a nie je nimi 
dotknutý obsah vykonávacích aktov 
prijatých neskôr podľa článkov 52 a 53.

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na 
úplnosť, presnosť a pravdivosť 
predložených ročných účtov a nie je nimi 
dotknutý obsah vykonávacích aktov 
prijatých neskôr podľa článku 53.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2.

2. 2.

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovia pravidlá schvaľovania účtov 
podľa odseku 1, pokiaľ ide o opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím 
vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 
druhom pododseku a ich vykonávaním 

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovia pravidlá schvaľovania účtov 
podľa odseku 1, pokiaľ ide o opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím 
vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 
druhom pododseku a ich vykonávaním 
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vrátane výmeny informácií medzi 
Komisiou a členskými štátmi a termínov, 
ktoré sa majú dodržať.

vrátane výmeny informácií medzi 
Komisiou a členskými štátmi a termínov, 
ktoré sa majú dodržať.

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 A8-0199/281

Pozmeňujúci návrh 281
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 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

53 Postup overovania súladu 53 Postup overovania súladu

1. 1.

Ak Komisia zistí, že výdavky uvedené v 
článku 5 ods. 2 a článku 6 neboli 
vynaložené v súlade s právom Únie, prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, 
ktoré sa majú vylúčiť z financovania 
Úniou.

Ak Komisia zistí, že výdavky uvedené v 
článku 5 ods. 2 a článku 6 neboli 
vynaložené v súlade s právom Únie, prijme 
vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, 
ktoré sa majú vylúčiť z financovania 
Úniou.

Pokiaľ však ide o typy intervencií uvedené 
v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], vylúčenia z 
financovania Úniou, ako sa uvádza v 
prvom pododseku, sa uplatňujú len v 
prípade závažných nedostatkov vo 
fungovaní systémov riadenia členských 
štátov.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na prípady 
nesúladu s podmienkami oprávnenosti pre 
jednotlivých prijímateľov stanovenými v 
národných strategických plánoch SPP a 
vnútroštátnych predpisoch.
Vykonávacie akty stanovené v prvom 
pododseku sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.

Vykonávacie akty stanovené v prvom 
pododseku sa prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 101 ods. 2.
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2. Komisia posudzuje sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistených nedostatkov.

2. Komisia posúdi sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistenej nezlučiteľnosti. Náležite zohľadní 
charakter porušenia, ako aj finančnú 
ujmu spôsobenú Únii. Vylúčenie stanoví 
na základe identifikácie neoprávnene 
vynaložených súm. V prípade, že nemožno 
vypočítať presnú sumu, sa paušálne 
opravy uplatnia pomerným spôsobom.

3. 3.

Pred prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 sa zistenia Komisie 
a odpovede členských štátov notifikujú 
v písomnej forme a následne sa obidve 
strany pokúsia o dosiahnutie dohody o 
opatreniach, ktoré sa majú prijať. Následne 
sa členským štátom umožní preukázať, že 
skutočný rozsah nesúladu je menší, než 
vyplýva z posúdenia Komisie.

Pred prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 sa zistenia Komisie 
a odpovede členských štátov notifikujú 
v písomnej forme a následne sa obidve 
strany pokúsia o dosiahnutie dohody o 
opatreniach, ktoré sa majú prijať. Následne 
sa členským štátom umožní preukázať, že 
skutočný rozsah nesúladu je menší, než 
vyplýva z posúdenia Komisie.

Ak sa nedospeje k dohode, členský štát 
môže požiadať o začatie konania s cieľom 
zosúladiť postoje oboch strán v lehote 
štyroch mesiacov. Komisii sa predloží 
správa o výsledku tohto konania. Pred 
rozhodnutím o zamietnutí financovania 
musí Komisia zohľadniť odporúčania 
obsiahnuté v tejto správe a odôvodniť svoje 
rozhodnutie, ak sa rozhodne nepostupovať 
podľa uvedených odporúčaní.

Ak sa nedospeje k dohode, členský štát 
môže požiadať o začatie konania s cieľom 
zosúladiť postoje oboch strán v lehote 
štyroch mesiacov. Komisii sa predloží 
správa o výsledku tohto konania. Pred 
rozhodnutím o zamietnutí financovania 
musí Komisia zohľadniť odporúčania 
obsiahnuté v tejto správe a odôvodniť svoje 
rozhodnutie, ak sa rozhodne nepostupovať 
podľa uvedených odporúčaní.

4. Financovanie sa nesmie zamietnuť 
v prípade:

4. Financovanie sa nesmie zamietnuť 
v prípade:

a) výdavkov uvedených v článku 5 
ods. 2, ktoré sa vynaložili viac ako 24 
mesiacov pred tým, než Komisia písomne 
oznámila členskému štátu výsledky svojich 
zistení;

a) výdavkov uvedených v článku 5 
ods. 2, ktoré sa vynaložili viac ako 24 
mesiacov pred tým, než Komisia písomne 
oznámila členskému štátu výsledky svojich 
zistení;

b) výdavkov na viacročné intervencie, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5 
ods. 2 alebo do rozsahu pôsobnosti 
intervencií na rozvoj vidieka uvedených v 
článku 6, pri ktorých konečný záväzok 
prijímateľovi vznikol viac ako 24 mesiacov 
pred tým, než Komisia písomne oznámila 
členskému štátu výsledky svojich zistení;

b) výdavkov na viacročné intervencie, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5 
ods. 2 alebo do rozsahu pôsobnosti 
intervencií na rozvoj vidieka uvedených v 
článku 6, pri ktorých konečný záväzok 
prijímateľovi vznikol viac ako 24 mesiacov 
pred tým, než Komisia písomne oznámila 
členskému štátu výsledky svojich zistení;

c) výdavkov na intervencie na rozvoj 
vidieka uvedených v článku 6 okrem tých 

c) výdavkov na intervencie na rozvoj 
vidieka uvedených v článku 6 okrem tých 
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uvedených v písmene b) tohto odseku, v 
prípade ktorých platobná agentúra vyplatila 
platbu alebo prípadne platbu zostatku viac 
ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia 
písomne oznámila členskému štátu 
výsledky svojich zistení.

uvedených v písmene b) tohto odseku, v 
prípade ktorých platobná agentúra vyplatila 
platbu alebo prípadne platbu zostatku viac 
ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia 
písomne oznámila členskému štátu 
výsledky svojich zistení.

5. Odsek 4 sa neuplatňuje v prípade: 5. Odsek 4 sa neuplatňuje v prípade:

a) pomoci poskytnutej členským 
štátom, v súvislosti s ktorou Komisia 
začala konanie stanovené v článku 108 ods. 
2 zmluvy, alebo v prípade nesplnenia 
povinností, v súvislosti s ktorými Komisia 
zaslala dotknutému členskému štátu 
odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 
258 zmluvy;

a) pomoci poskytnutej členským 
štátom, v súvislosti s ktorou Komisia 
začala konanie stanovené v článku 108 ods. 
2 zmluvy, alebo v prípade nesplnenia 
povinností, v súvislosti s ktorými Komisia 
zaslala dotknutému členskému štátu 
odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 
258 zmluvy;

b) nesplnení povinností členských 
štátov podľa hlavy IV kapitoly III tohto 
nariadenia pod podmienkou, že Komisia 
členskému štátu písomne oznámi výsledky 
svojich zistení do 12 mesiacov po doručení 
správy členského štátu o výsledkoch jeho 
kontrol predmetných výdavkov.

b) nesplnení povinností členských 
štátov podľa hlavy IV kapitoly III tohto 
nariadenia pod podmienkou, že Komisia 
členskému štátu písomne oznámi výsledky 
svojich zistení do 12 mesiacov po doručení 
správy členského štátu o výsledkoch jeho 
kontrol predmetných výdavkov.

6. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa kritérií a metodiky na 
uplatnenie finančných opráv.

6. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa kritérií a metodiky 
na uplatnenie finančných opráv vrátane 
paušálnych opráv uvedených v odseku 2.

7. 7.

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o 
opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v 
súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 a jeho 
vykonávaním, vrátane výmeny informácií 
medzi Komisiou a členskými štátmi a 
termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj 
zmierovacieho postupu stanoveného v 
odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia 
a organizácie práce zmierovacieho orgánu.

Komisia v súlade s článkom 100 prijíma 
delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto 
nariadenie stanovením pravidiel, pokiaľ 
ide o opatrenia, ktoré sa majú podniknúť 
v súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 a jeho 
vykonávaním, vrátane výmeny informácií 
medzi Komisiou a členskými štátmi 
a termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj 
zmierovacieho postupu stanoveného 
v odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, 
zloženia a organizácie práce zmierovacieho 
orgánu.

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