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Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

47 Kontroly prováděné Komisí 47 Kontroly prováděné Komisí

1. 1.

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

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné 
členskými státy na základě vnitrostátních 
právních a správních předpisů nebo článku 
287 Smlouvy o fungování EU anebo 
jakákoli kontrola zorganizovaná na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování EU nebo 
založená na nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 2185/96 nebo článek 127 finančního 
nařízení, může Komise v členských státech 
organizovat kontroly s cílem ověřovat 
zejména:

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

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

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

b) zda jsou operace spadající do 
působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a 
odpovídající intervencím podle nařízení 
(EU) …/…[nařízení o strategických 
plánech SZP] prováděny v souladu s 
požadavky Unie a ověřovány s cílem 
zajistit soulad s těmito požadavky;

ba) zda byly provedeny ostatní operace 
spadající do oblasti působnosti čl. 5 odst. 2 
a článku 6 a ověřeny v souladu s právními 
předpisy Unie;
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c) zda práce certifikačního subjektu 
probíhá v souladu s článkem 11 a pro účely 
oddílu 2 této kapitoly;

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

d) zda platební agentura splňuje 
akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 
a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 
odst. 5.

d) zda platební agentura splňuje 
akreditační kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 
a zda členské státy řádně uplatňují čl. 8 
odst. 5.

(da) zda jsou akční plány podle článků 
39 a 40 správně prováděny.

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

Pokud se Komise nemůže spolehnout na 
práci certifikačního orgánu uvedeného v 
článku 46 v případě závažných nedostatků 
zjištěných ve správním, řídícím a 
kontrolním systému členského státu nebo 
s cílem zajistit ochranu finančních zájmů 
Unie v souladu s článkem 57 tohoto 
nařízení, může Komise provádět rozšířené 
monitorování, včetně kontrol na místě, 
dokud závažné nedostatky ve správním 
systému přetrvávají.
Osoby pověřené Komisí prováděním 
kontrol nebo zástupci Komise působící v 
rámci pravomocí, které jim jsou svěřeny, 
mají přístup k účetnictví a všem dalším 
dokladům, jež souvisejí s výdaji 
financovanými z EZZF nebo EZFRV, 
včetně dokladů a jejich popisných 
informací vytvořených nebo obdržených a 
uchovávaných v elektronické podobě.

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

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

2. 2.

Komise s dostatečným předstihem ohlásí 
kontrolu dotyčnému členskému státu nebo 
členskému státu, na jehož území má být 

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

kontrola provedena, přičemž při organizaci 
kontrol zohlední administrativní dopad na 
platební agentury. Zástupci dotyčného 
členského státu se mohou této kontroly 
zúčastnit.

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

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

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

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