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14.10.2020 A8-0199/283

Pozmeňujúci návrh 283
Anne Sander
v mene skupiny PPE
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 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84 Systém kontroly v prípade 
kondicionality

84 Systém kontroly v prípade 
kondicionality

1. 1.

Členské štáty zriadia systém kontroly s 
cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia 
pomoci podľa článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/… [nariadenie o strategických plánoch 
SPP], v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 
228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) 
č. 229/2013 (v uvedenom poradí) spĺňali 
povinnosti uvedené v hlave III kapitole 1 
oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

Členské štáty disponujú systémom 
kontroly s cieľom zabezpečiť, aby títo 
prijímatelia pomoci spĺňali povinnosti 
uvedené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP]:

a) prijímatelia, ktorí prijímajú priame 
platby podľa hlavy III kapitoly II 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
b) prijímatelia, ktorí prijímajú ročné 
platby podľa článkov 65, 66 a 67 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
c) prijímatelia, ktorí prijímajú 
podporu podľa kapitoly IV nariadenia 
(EÚ) č. 228/2013 a kapitoly IV nariadenia 
(EÚ) č. 229/2013.

Členské štáty môžu na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
kondicionality využiť svoje existujúce 

Členské štáty môžu na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
kondicionality využiť svoje existujúce 
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kontrolné a administratívne systémy. kontrolné a administratívne systémy.

Tieto systémy musia byť zlučiteľné so 
systémom kontroly uvedeným v prvom 
pododseku tohto odseku.

Tieto systémy musia byť zlučiteľné so 
systémom kontroly uvedeným v prvom 
pododseku tohto odseku.

Členské štáty vykonávajú ročné 
preskúmanie systému kontroly uvedeného 
v prvom pododseku vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky.

Členské štáty vykonávajú ročné 
preskúmanie systému kontroly uvedeného 
v prvom pododseku vzhľadom na 
dosiahnuté výsledky.

1a. Odsek 1 sa však neuplatňuje na 
príjemcov, ktorí sa zúčastňujú na 
zjednodušenom režime pre malých 
poľnohospodárov uvedenom v článku 25 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] alebo 
príjemcov, ktorí disponujú 
poľnohospodárskou plochou veľkosti 
5 ha alebo menej a ktorí prijímajú iné 
platby ako sú platby uvedené v odseku 1 
prvom pododseku.
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú 
vykonávať zjednodušené kontroly u 
príjemcov s poľnohospodárskou plochou 
veľkosti 5 až 10 ha.

2. Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

2. Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

a) „požiadavka“ je každá jednotlivá 
povinná požiadavka týkajúca sa riadenia 
podľa práva Únie, ktorá je uvedená v 
článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/…[nariadenie o strategických plánoch 
SPP] v rámci daného aktu a ktorá sa vo 
svojej podstate líši od akejkoľvek inej 
požiadavky uvedenej v rovnakom akte;

a) „požiadavka“ je každá jednotlivá 
povinná požiadavka týkajúca sa riadenia 
podľa práva Únie, ktorá je uvedená v 
článku 11 nariadenia (EÚ) 
…/…[nariadenie o strategických plánoch 
SPP] v rámci daného aktu a ktorá sa vo 
svojej podstate líši od akejkoľvek inej 
požiadavky uvedenej v rovnakom akte;

b) „akt“ je každá jednotlivá smernica a 
každé jednotlivé nariadenie uvedené v 
článku 11 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

b) „akt“ je každá jednotlivá smernica a 
každé jednotlivé nariadenie uvedené v 
článku 11 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie 
o strategických plánoch SPP].

ba) „opakovaný nesúlad“ je nesúlad 
s tou istou požiadavkou alebo normou 
zistený viac ako raz za predpokladu, že 
prijímateľ bol informovaný 
o predchádzajúcom nesúlade a mal 
prípadne možnosť prijať nevyhnutné 
opatrenia na nápravu uvedeného 
predchádzajúceho nesúladu.
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3. Členské štáty vo svojom systéme 
kontroly uvedenom v odseku 1:

3. Členské štáty s cieľom splniť svoju 
povinnosť kontroly stanovenú v odseku 1:

a) musia mať zahrnuté kontroly na 
mieste, aby preverili, či si príjemcovia 
spĺňajú povinnosti stanovené v hlave III 
kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP];

a) musia mať zahrnuté kontroly na 
mieste, aby preverili, či si príjemcovia 
spĺňajú povinnosti stanovené v hlave III 
kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... 
[nariadenie o strategických plánoch SPP];

b) sa môžu v závislosti od dotknutých 
požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí 
kondicionality rozhodnúť, že využijú 
kontroly vykonané v rámci systémov 
kontroly uplatniteľných na príslušnú 
požiadavku, normu, akt alebo oblasť 
kondicionality, a to za predpokladu, že 
účinnosť týchto kontrol je minimálne 
rovnocenná kontrolám na mieste 
uvedeným v písmene a);

b) sa môžu v závislosti od dotknutých 
požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí 
kondicionality rozhodnúť, že využijú 
kontroly vykonané v rámci systémov 
kontroly uplatniteľných na príslušnú 
požiadavku, normu, akt alebo oblasť 
kondicionality, a to za predpokladu, že 
účinnosť týchto kontrol je minimálne 
rovnocenná kontrolám na mieste 
uvedeným v písmene a);

c) v prípade potreby môžu využiť 
diaľkové snímanie alebo systém 
monitorovania plôch na vykonávanie 
kontrol na mieste uvedených v písmene a);

c) v prípade potreby 
a uskutočniteľnosti môžu využiť diaľkové 
snímanie alebo systém monitorovania a 
kontroly plôch na vykonávanie kontrol 
na mieste uvedených v písmene a); a
ca) zriadia systém včasného 
varovania;

d) stanovujú kontrolnú vzorku v 
prípade kontrol uvedených v písmene a), 
ktoré sa majú vykonávať každý rok na 
základe analýzy rizika, pričom musia 
obsahovať náhodnú zložku, a 
zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka 
vzťahovala minimálne na 1 % 
prijímateľov pomoci stanovenej v hlave 
III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia 
(EÚ).../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

3a. Členské štáty stanovujú kontrolnú 
vzorku v prípade kontrol uvedených 
v odseku 3 písm. a) tohto článku, ktoré sa 
majú vykonávať každý rok na základe 
analýzy rizika a pri ktorých možno 
uplatňovať váhové koeficienty, a 
náhodnú zložku, pričom zabezpečujú, aby 
sa kontrolná vzorka vzťahovala 
minimálne na 1 % prijímateľov pomoci 
stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 
nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie 
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o strategických plánoch SPP].
3b. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa zjednodušených kontrol 
uvedených v odseku 1a.
3c. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijíma pravidlá 
vykonávania kontrol uvedených v tomto 
článku vrátane pravidiel, ktorými sa 
zabezpečí, že analýza rizika zohľadní tieto 
faktory:
a) účasť poľnohospodárov 
na poľnohospodárskom poradenskom 
systéme stanovenom v článku 13 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP];
b) účasť poľnohospodárov na 
dobrovoľných režimoch v záujme klímy, 
životného prostredia a dobrých životných 
podmienok zvierat podľa článku 28 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie 
o strategických plánoch SPP] s použitím 
poľnohospodárskych postupov, ktoré sú 
rovnocenné s normami dobrého 
poľnohospodárskeho a 
environmentálneho stavu pôdy, ako sa 
uvádza v článku 12 ods. 3a nariadenia 
(EÚ) …/… [nariadenie o strategických 
plánoch SPP];
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Or. en


