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Pozmeňujúci návrh 282
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 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

47 Kontroly zo strany Komisie 47 Kontroly zo strany Komisie

1. 1.

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

Bez toho, aby boli dotknuté kontroly 
vykonávané členskými štátmi 
podľa vnútroštátnych zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky 
kontroly organizované na základe 
článku 322 zmluvy alebo na základe 
nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
alebo článku 127 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách , môže Komisia 
v členských štátoch organizovať kontroly 
na mieste s cieľom overiť:

a) súlad administratívnych postupov s 
pravidlami Únie;

a) súlad administratívnych postupov 
s pravidlami Únie;

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

b) či činnosti, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 
a článku 6 a ktoré zodpovedajú 
intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], boli uskutočnené v súlade s 
požiadavkami Únie a skontrolované s 
cieľom zabezpečiť súlad s týmito 
požiadavkami;
ba) či sa ostatné činnosti, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a 
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článku 6, uskutočnili a skontrolovali 
v súlade s právom Únie;

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

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

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

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

da) či sa akčné plány uvedené 
v článkoch 39 a 40 vykonávajú správne.

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

Ak sa Komisia nemôže spoľahnúť na 
prácu certifikačného orgánu, ako sa 
uvádza v článku 46, v prípade závažných 
nedostatkov zistených v systéme správy, 
riadenia a kontroly v členskom štáte alebo 
v záujme zabezpečenia ochrany 
finančných záujmov Únie v súlade 
s článkom 57 tohto nariadenia môže 
Komisia vykonávať rozšírené 
monitorovanie vrátane kontrol na mieste, 
pokiaľ závažné nedostatky v riadiacom 
systéme pretrvávajú.
Osoby splnomocnené Komisiou na 
vykonávanie kontrol v jej mene alebo 
zástupcovia Komisie konajúci v rámci 
právomocí, ktoré im boli zverené, majú 
prístup k účtovným knihám a všetkým 
ostatným dokumentom vrátane 
dokumentov a metaúdajov zostavených 
alebo prijatých a zaznamenaných na 
elektronických nosičoch, ktoré sa 
vzťahujú na výdavky financované z EPZF 
alebo EPFRV.

Právomoc vykonávať kontroly nemá vplyv 
na uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, 
ktorými sa niektoré úkony vyhradzujú 
zástupcom osobitne určeným vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch. Bez 
toho, aby boli dotknuté osobitné 
ustanovenia nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadenia (Euratom, ES) 
č. 2185/96, sa osoby splnomocnené 
Komisiou konať v jej mene nezúčastňujú 
okrem iného na domových prehliadkach 
ani na úradných vypočutiach osôb na 

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

základe práva dotknutého členského štátu. 
Majú však prístup k takto získaným 
informáciám.

2. 2.

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

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

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

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

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

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

Or. en


