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Návrh nařízení
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

84 Systém kontrol podmíněnosti 84 Systém kontrol podmíněnosti

1. 1.

Členské státy zavedou systém kontrol, aby 
bylo zajištěno, že příjemci podpory podle 
článku 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] a podle 
kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a 
kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 
splňují požadavky a standardy stanovené v 
oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP].

Členské státy mají k dispozici systém 
kontrol, aby bylo zajištěno, že níže uvedení 
příjemci splňují požadavky  stanovené v 
oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP]:

a) příjemci přímých plateb podle 
kapitoly II hlavy III nařízení (EU)…/… 
[nařízení o strategických plánech SZP],
b) příjemci ročních plateb v souladu s 
články 65, 66 a 67 nařízení (EU)…/… 
[nařízení o strategických plánech SZP],
c) příjemci podpory v souladu s 
kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 a 
kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013.

Členské státy mohou využít svých 
stávajících kontrolních systémů a své 
správy, aby zajistily dodržování pravidel 
podmíněnosti.

Členské státy mohou využít svých 
stávajících kontrolních systémů a své 
správy, aby zajistily dodržování pravidel 
podmíněnosti.

Tyto systémy budou v souladu se 
systémem kontrol upraveným v prvním 
pododstavci tohoto odstavce.

Tyto systémy budou v souladu se 
systémem kontrol upraveným v prvním 
pododstavci tohoto odstavce.
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Členské státy provádí roční kontrolu 
systému kontroly upraveného v prvním 
pododstavci z hlediska dosažených 
výsledků.

Členské státy provádí roční kontrolu 
systému kontroly upraveného v prvním 
pododstavci z hlediska dosažených 
výsledků.

1a. Odstavec 1 se však nevztahuje na 
příjemce, kteří se účastní zjednodušeného 
režimu pro malé zemědělce uvedeného v 
článku 25 nařízení (EU) .../... [nařízení o 
strategických plánech SZP], ani na 
příjemce se zemědělskou plochou 5 
hektarů a méně, jimž jsou poskytovány 
jiné platby uvedené v prvním pododstavci 
odstavce 1.
Členské státy mohou rozhodnout, že 
budou provádět zjednodušené kontroly u 
příjemců, jejichž zemědělská plocha činí 5 
až 10 hektarů. 

2. Pro účely této kapitoly se použijí 
tyto definice:

2. Pro účely této kapitoly se použijí 
tyto definice:

a) „požadavkem“ se rozumí každý 
jednotlivý povinný požadavek na 
hospodaření stanovený právem Unie 
uvedeným v článku 11 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP], který se co do obsahu liší od 
jakýchkoli jiných požadavků stejného aktu;

a) „požadavkem“ se rozumí každý 
jednotlivý povinný požadavek na 
hospodaření stanovený právem Unie 
uvedeným v článku 11 nařízení (EU) 
…/…[nařízení o strategických plánech 
SZP], který se co do obsahu liší od 
jakýchkoli jiných požadavků stejného aktu;

b) „aktem“ se rozumí každá jednotlivá 
směrnice a nařízení uvedené v článku 11 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

b) „aktem“ se rozumí každá jednotlivá 
směrnice a nařízení uvedené v článku 11 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 
strategických plánech SZP].

ba) „opakovaným nesplněním 
požadavků“ se rozumí nesplnění téhož 
požadavku či standardu, které bylo 
zjištěno více než jednou, za předpokladu, 
že příjemce byl o předchozím nesplnění 
požadavků informován a případně měl 
možnost přijmout k nápravě tohoto 
předchozího nesplnění požadavků 
nezbytná opatření.

3. Do svých systémů kontroly 
upravených v odstavci 1 členské státy:

3. Za účelem splnění svých 
kontrolních povinností stanovených v 
odstavci 1 členské státy:

a) zahrnou kontroly na místě pro 
ověření dodržování povinností stanovených 
v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení 

a) zahrnou kontroly na místě pro 
ověření dodržování povinností stanovených 
v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení 
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(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] na straně příjemců;

(EU) …/… [nařízení o strategických 
plánech SZP] na straně příjemců;

b) v závislosti na příslušných 
požadavcích, standardech, aktech nebo 
oblastech podmíněnosti mohou rozhodnout 
o využití kontrol prováděných v rámci 
systémů kontroly používaných pro 
příslušné požadavky, standardy, akty nebo 
oblasti podmíněnosti, pokud je účinnost 
těchto kontrol minimálně stejná jako u 
kontrol na místě uvedených v písmenu a);

b) v závislosti na příslušných 
požadavcích, standardech, aktech nebo 
oblastech podmíněnosti mohou rozhodnout 
o využití kontrol prováděných v rámci 
systémů kontroly používaných pro 
příslušné požadavky, standardy, akty nebo 
oblasti podmíněnosti, pokud je účinnost 
těchto kontrol minimálně stejná jako u 
kontrol na místě uvedených v písmenu a);

c) v příslušných případech mohou pro 
provádění kontrol na místě uvedených v 
písmenu a) využít dálkový průzkum nebo 
systém sledování plochy;

c) pokud je to vhodné a proveditelné, 
mohou pro provádění kontrol na místě 
uvedených v písmenu a) využít dálkový 
průzkum nebo systém sledování a kontroly 
plochy; a
ca) zavedou systém včasného 
varování;

d) zavedou kontrolní vzorek pro 
kontroly uvedené v písmenu a), které se 
musí provádět každý rok na základě 
analýzy rizik a zahrnují náhodné 
komponenty a zajistí kontrolní vzorek 
zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří 
přijímají podporu v souladu s oddílem 2 
kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP].

3a. Členské státy zavedou kontrolní 
vzorek pro kontroly uvedené v odst. 3 
písm. a) tohoto článku, které se musí 
provádět každý rok na základě analýzy 
rizik, u níž mohou použít váhové faktory, 
a náhodných komponentů, a zajistí, aby 
daný kontrolní vzorek zahrnoval 
minimálně 1 % příjemců, kteří pobírají 
podporu podle oddílu 2 kapitoly 1 hlavy 
III nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP].
3b. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla pro 
zjednodušené kontroly uvedené v odstavci 
1a. 
3c. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme pravidla pro 



AM\1215939CS.docx PE658.379v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

provádění kontrol podle tohoto článku, 
včetně pravidel, která zajistí, aby analýza 
rizik zohledňovala následující faktory:
a) účast zemědělců v systému 
poradenských služeb v zemědělství 
stanoveném v článku 13 nařízení (EU) 
…/… [nařízení o strategických plánech 
SZP];
b) účast zemědělců v dobrovolných 
režimech pro klima, životní prostředí a 
dobré životní podmínky zvířat podle 
článku 28 nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] se 
zemědělskými postupy rovnocennými 
normám pro dobrý zemědělský a 
environmentální stav půdy uvedenými v 
odstavci 3a článku 12 nařízení (EU) …/… 
[nařízení o strategických plánech SZP];
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en


