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17.11.2021 A8-0199/305

Pozměňovací návrh 305
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpráva A8-0199/2019
Ulrike Müller
Společná zemědělská politika: financování, řízení a monitorování
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. bere na vědomí prohlášení Komise 
připojená k tomuto usnesení, která budou 
zveřejněna v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

Prohlášení Komise o certifikačních subjektech 

Komise bere na vědomí vložení nového 13. bodu odůvodnění týkajícího se sdělování informací 

o určených certifikačních subjektech do [horizontálního nařízení]. Komise dostává od 

členských států informace o určení veřejných a soukromých certifikačních subjektů a vede 

aktualizovaný rejstřík těchto subjektů pro účely monitorování. Komise připomíná svůj závazek 

každoročně předkládat seznam určených certifikačních orgánů Parlamentu.

Prohlášení Komise o rušení závazků v rámci EZFRV

Komise potvrzuje, že existuje-li riziko zrušení přidělení finančních prostředků z EZFRV, 

zašlou útvary Komise s dostatečným předstihem před uplynutím příslušné lhůty pro 

automatické zrušení závazků orgánům členských států dopis, ve kterém je na toto riziko 

upozorní. Účelem uvedeného dopisu je podpořit zvýšení čerpání finančních prostředků 

z EZFRV a společně s členskými státy prozkoumat možné způsoby, jak jej dosáhnout.

Komise se snaží rušení závazků vyhýbat, a to i v případě zvláštních okolností. Za tímto účelem 

budou plně uplatňována příslušná pravidla pro přerušení lhůty pro zrušení závazků v případě 

probíhajících soudních řízení nebo správních opravných prostředků stanovená v horizontálním 
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nařízení. Navíc bude plně dodržováno zejména pravidlo nerušit závazky v případě, že přidělené 

rozpočtové prostředky nebyly využity z důvodů vyšší moci, které vážně ovlivnily provádění 

strategických plánů SZP.

Prohlášení Komise o spojování přenesených pravomocí 

Komise připomíná svůj závazek dodržovat interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby 

právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Bod 31 dohody stanoví, že pokud Komise uvede 

objektivní důvody založené na věcné souvislosti mezi dvěma či více přenesenými pravomocemi 

obsaženými v jednom legislativním aktu, lze tyto přenesené pravomoci spojovat. Konzultace 

při přípravě aktů v přenesené pravomoci slouží i k tomu, aby se ukázalo, mezi kterými 

přenesenými pravomocemi lze vidět věcnou souvislost.


