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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0393),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0247/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro 
rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro 
regionální rozvoj (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí 
jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



PE629.392v01-00 6/54 PR\1165936CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../... 
[nové finanční nařízení]12, zejména pak ta 
ustanovení, která se týkají sdíleného řízení 
s členskými státy, funkcí akreditovaných 
orgánů a rozpočtových principů, by se 
měla uplatnit i na intervence a opatření 
stanovené v tomto nařízení.

(5) Ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
2018/104612, zejména pak ta ustanovení, 
která se týkají sdíleného řízení s členskými 
státy, funkcí akreditovaných orgánů a 
rozpočtových principů, by se měla uplatnit 
i na intervence a opatření stanovené v 
tomto nařízení.

__________________ __________________

12 Nařízení (EU, Euratom) č. .../... [nové 
finanční nařízení].

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č.
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č.
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č.
966/2012. (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1)

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ustanovení nařízení (EU) č. .../... 
[nařízení o společných ustanoveních1] se 
vztahují na intervence a opatření 
stanovené v tomto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „ukazatelem výstupů“ se rozumí 
výstupní ukazatel, jak je definován v čl. 2 
bodě 12 nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „ukazatelem výstupů“ se rozumí 
výstupní ukazatel, jak je definován v čl. 2 
bodě 13 nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) „závažným nedostatkem“ se 
rozumí závažný nedostatek, jak je 
definován v čl. 2 bodě 30 nařízení (EU) č. 
.../... [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) „zprostředkujícím subjektem“ se 
rozumí zprostředkující subjekt, jak je 
definován v čl. 2 bodě 7 nařízení (EU) č. 
.../... [nařízení o společných 
ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) „akčním plánem“ se rozumí akční 
plán v souladu s čl. 39 odst. 1 a čl. 40 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a

Informační opatření

1. Cílem poskytování informací 
financovaného podle čl. 7 písm. e) je 
zejména pomoci vysvětlovat, provádět a 
rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost 
veřejnosti o jejím obsahu a cílech, 
prostřednictvím informačních kampaní 
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obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, 
informovat zemědělce a ostatní subjekty 
činné ve venkovských oblastech, 
prosazovat evropský model zemědělství a 
také pomáhat občanům jej pochopit. 
Účelem je podávat soudržné, objektivní a 
úplné informace v rámci Unie i mimo ni.

2 Opatření uvedená v odstavci 1 
mohou sestávat z:

a) ročních pracovních programů 
nebo jiných konkrétních opatření 
předložených třetími stranami;

b) činností prováděných z podnětu 
Komise. Jsou vyloučena opatření, která 
jsou stanovena právními předpisy, a 
opatření, která jsou již financována v 
rámci jiné akce Unie. 

Při provádění činností uvedených v 
prvním pododstavci písm. b) mohou být 
Komisi nápomocni externí odborníci. 
Vztahují-li se opatření uvedená v prvním 
pododstavci na obecné cíle tohoto 
nařízení, přispívají rovněž ke 
komunikační činnosti informující o 
politických prioritách Unie.

3. Komise jednou ročně zveřejní 
výzvu k předkládání návrhů v souladu s 
podmínkami stanovenými ve finančním 
nařízení.

4. Výboru uvedenému v čl. 101 odst. 
1 se oznamují opatření stanovená a 
přijatá podle tohoto článku.

5. Komise předloží každé dva roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Článek 44 se přesouvá za článek 6 jako nový článek této kapitoly; žádné změny obsahu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, 
nebo jejím jménem přímo financovány 
činnosti zaměřené na přípravu, sledování, 
správní a technickou pomoc, jakož i 
hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro 
provádění SZP. Tyto činnosti zahrnují 
zejména:

Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, 
nebo jejím jménem přímo financovány 
činnosti zaměřené na přípravu, sledování, 
správní a technickou pomoc, jakož i 
hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro 
provádění SZP. Příspěvek z EZFRV 
uvedený v čl. 86 odst. 3 nařízení (EU) č. 
.../... [nařízení o strategickém plánu SZP] 
zohlední zvýšení budování správních 
kapacit, pokud jde o nové systémy správy 
a kontroly v členském státě. Tyto činnosti 
zahrnují zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto článku se přesouvá zčásti do článku 9a (nový) a zčásti do článku 10a (nový).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
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Příslušný orgán

1. Členské státy jmenují orgán 
na ministerské úrovni, jenž bude 
zodpovídat za:

a) vydávání, přezkum a odnímání 
akreditace platebním agenturám 
uvedeným v čl. 9a odst. 2;

b) akreditaci koordinačního subjektu 
uvedeného v čl. 10a;

c) jmenování certifikačního subjektu 
uvedeného v článku 11;

d) provádění úkolů, které byly v 
rámci této kapitoly svěřeny příslušnému 
orgánu.

2. Příslušný orgán prostřednictvím 
formálního aktu rozhodne o vydání nebo 
po přezkumu o odnětí akreditace platební 
agentury a koordinačního subjektu na 
základě posouzení akreditačních kritérií, 
která přijme Komise v souladu s čl. 12a 
odst. 1 písm. a). Příslušný orgán o vydání 
nebo odnětí akreditace bezodkladně 
informuje Komisi.

Or. en

(viz (pozměněné) znění bývalého článku 9)

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se

Příslušný orgán

1. Členské státy jmenují orgán 
na ministerské úrovni, jenž bude 
zodpovídat za:

a) vydávání, přezkum a odnímání 
akreditace platebním agenturám 
uvedeným v čl. 8 odst. 2;
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b) akreditaci koordinačního subjektu 
uvedeného v čl. 8 odst. 4;

c) jmenování certifikačního subjektu 
uvedeného v článku 11;

d) provádění úkolů, které byly v 
rámci této kapitoly svěřeny příslušnému 
orgánu.

2. Příslušný orgán prostřednictvím 
formálního aktu rozhodne o vydání nebo 
po přezkumu o odnětí akreditace platební 
agentury a koordinačního subjektu na 
základě posouzení akreditačních kritérií, 
která přijme Komise v souladu s čl. 1, 
odst. 10, písm. a). Příslušný orgán 
akreditace nebo odnětí akreditace 
bezodkladně oznámí Komisi.

Or. en

(znění tohoto článku bylo (pozměněno) a přesunuto do nového článku 8a)

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a

Platební agentury

1. Platební agentury jsou útvary nebo 
subjekty členských států pověřené řízením 
a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 
2 a v článku 6.

S výjimkou provádění plateb mohou 
platební agentury k výkonu těchto úkolů 
oprávnit jiné subjekty.

2. Členské státy akreditují jako 
platební agentury orgány nebo subjekty, 
jež mají administrativní uspořádání a 
systém vnitřní kontroly, které poskytují 
dostatečné záruky, že platby jsou legální, 
správné a řádně vyúčtované. Za tímto 
účelem splňují platební agentury 
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minimální podmínky pro akreditaci 
týkající se vnitřního prostředí, kontrolních 
činností, informací a komunikace a 
sledování stanovené Komisí podle čl. 12a 
odst. 1 písm. a).

Každý členský stát omezí počet svých 
akreditovaných platebních agentur takto:

a) na jedinou agenturu na národní 
úrovni nebo v příslušných případech 
jednu pro každý region; a

b) na jedinou agenturu pro řízení 
výdajů jak z EZZF, tak z EZFRV.

Jsou-li však platební agentury zřízeny na 
regionální úrovni, členské státy navíc 
akreditují platební agenturu na národní 
úrovni pro režimy podpory, které 
vzhledem ke své povaze musejí být řízeny 
na národní úrovni, nebo svěří řízení 
těchto režimů svým regionálním 
platebním agenturám.

Platebním agenturám, které neřídily 
výdaje z EZZF nebo z EZFRV po dobu 
nejméně tří let, se akreditace odejme.

Po dni vstupu tohoto nařízení v platnost 
členské státy nejmenují žádnou novou 
platební agenturu.

3. Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení 
(EU, Euratom) č. 2018/… [nové finanční 
nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), 
odpovědný pracovník akreditované 
platební agentury do 15. února roku 
následujícího po příslušném rozpočtovém 
roce vypracuje a předloží Komisi:

a) roční výkaz výdajů vzniklých při 
výkonu úkolů svěřených jeho 
akreditované platební agentuře, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. a) 
finančního nařízení, doprovázený 
požadovanými informacemi pro jeho 
schválení v souladu s článkem 51;

b) výroční zprávu o výkonnosti podle 
čl. 51 odst. 1 prokazující, že výdaje byly 
uskutečněny v souladu s článkem 35;

c) prohlášení řídícího subjektu, jak je 



PE629.392v01-00 14/54 PR\1165936CS.docx

CS

stanoveno v čl. 63 odst. 6 finančního 
nařízení, pokud jde o skutečnost, že 
informace jsou řádně prezentovány a jsou 
úplné a přesné, jak je stanoveno v čl. 63 
odst. 6 písm. a) finančního nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. února podle 
prvního pododstavce může Komise na 
základě žádosti dotčeného členského státu 
výjimečně prodloužit až do 1. března, jak 
je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního 
nařízení.

4. Pokud akreditovaná platební 
agentura neplní nebo přestala plnit jedno 
nebo více akreditačních kritérií 
stanovených v odstavci 2, členský stát jí z 
vlastního podnětu nebo na žádost Komise 
akreditaci odejme, neprovede-li platební 
agentura nezbytné změny ve lhůtě 
stanovené příslušným orgánem s ohledem 
na závažnost nedostatku.

5. Platební agentury řídí a zajišťují 
kontrolu operací spojených s veřejnou 
intervencí, za kterou jsou odpovědné, a v 
této oblasti jim náleží celková 
odpovědnost.

V případě, že je podpora poskytována 
prostřednictvím finančního nástroje, který 
provádí EIB nebo jiná mezinárodní 
finanční instituce, jejímž akcionářem je 
členský stát, platební agentura vychází z 
kontrolní zprávy připojené k žádosti o 
platu předložené EIB nebo jinou 
mezinárodní institucí.

Or. en

(viz (pozměněné) znění bývalého článku 8)

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se

Pravomoci Komise

1. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující:

a) minimální podmínky pro 
akreditaci platebních agentur podle čl. 8 
odst. 2 a koordinačních subjektů podle čl. 
8 odst. 4;

b) povinnosti platebních agentur, 
pokud jde o veřejnou intervenci, a 
pravidla týkající se obsahu jejich řídících 
a kontrolních povinností.

2.

Komise přijme prováděcí akty, kterými 
stanoví pravidla týkající se:

a) postupu pro udělování, odnímání a 
přezkum akreditace platebních agentur a 
koordinačních subjektů, jakož i postupů 
pro dohled nad akreditací platebních 
agentur;

b) činnosti a kontrol, na nichž je 
založeno prohlášení řídicího subjektu 
uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. c);

c) funkcí koordinačního subjektu a 
oznamování informací Komisi podle čl. 8 
odst. 4.

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Or. en

(znění tohoto článku bylo (pozměněno) a přesunuto do nového článku 12a)

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

Koordinační subjekty

Je-li akreditována více než jedna platební 
agentura, určí členský stát koordinační 
veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito 
úkoly:

a) shromažďovat informace, které je 
třeba poskytnout Komisi, a předávat jí je;

b) předkládat výroční zprávu o 
výkonnosti podle čl. 52 odst. 1;

c) přijímat nebo koordinovat opatření 
s cílem řešit veškeré nedostatky obecné 
povahy a informovat Komisi o následných 
krocích; prostřednictvím akčního plánu 
uvedeného v čl. 39 odst. 1 a nebo v čl. 40 
odst. 1.

d) podporovat a zajišťovat 
harmonizované uplatňování pravidel 
Unie.

2. Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení 
(EU, Euratom) č. 2018/… [nové finanční 
nařízení] (dále jen „finanční nařízení“) 
do 15. února roku následujícího po 
příslušném rozpočtovém roce vypracují a 
předloží Komisi prohlášení řídícího 
subjektu v návaznosti na:

a) řádné fungování zavedených 
správních systémů, které poskytují 
nezbytné záruky ohledně výstupů 
uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti, 
jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a 
c) finančního nařízení,

b) analýzu povahy a rozsahu chyb a 
nedostatků zjištěných v systémech 
auditem a kontrolami, jakož i přijatá či 
plánovaná nápravná opatření, jak je 
stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. b) 
finančního nařízení.

V případě členských států, které nemají 
koordinační subjekt, jsou úkoly uvedené 
v tomto článku přiděleny příslušnému 
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orgánu.

Pokud jde o zpracování finančních 
informací uvedených v prvním 
pododstavci písm. a), koordinační subjekt 
podléhá zvláštní akreditaci udělené 
členskými státy.

Výroční zpráva o výkonnosti předkládaná 
koordinačním subjektem je zahrnuta ve 
stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s ní 
se předkládá prohlášení řídícího subjektu 
vztahující se na tuto zprávu v celém 
rozsahu.

Or. en

(viz (pozměněné) znění bývalého článku 8)

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, 
zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídicího subjektu 
uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, 
zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení 
obsažená v prohlášení řídicího subjektu 
uvedeného v čl. 9a odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, které 
stanoví pravidla, pokud jde o úkoly 
certifikačních subjektů, včetně kontrol, 
které mají být prováděny, a subjektů, které 
jsou předmětem těchto kontrol, a o 
osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, 

Jakmile příslušné orgány členských států 
určí certifikační subjekt uvedený 
v článku 11, a informují o tom Komisi, 
Komise předloží úplný seznam všech 
těchto subjektů Evropskému parlamentu 
nejpozději do jednoho roku od... [datum 
použitelnosti tohoto nařízení] a podruhé 
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které tyto subjekty mají vypracovávat. nejpozději do čtyř let poté;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty rovněž stanoví: vypouští se

a) zásady auditu, na nichž jsou 
založena stanoviska certifikačních 
subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních 
kontrol a požadované úrovně důkazních 
informací;

b) metody auditu, jež mají s ohledem 
na mezinárodní auditorské standardy 
používat certifikační subjekty k vydávání 
svých stanovisek.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Hlava II – Kapitola II a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa

Poradenská služba pro zemědělství

Článek 11a

Poradenská služba pro zemědělství

1. Členské státy začlení do 
strategického plánu SZP systém pro 
zajištění poradenských služeb pro 
zemědělce a další příjemce podpory 
poskytované v rámci SZP, pokud jde o 
obhospodařování půdy a řízení 
zemědělského podniku („poradenské 
služby pro zemědělství“).

2. Poradenské služby pro zemědělství 
mají ekonomický, environmentální a 
společenský rozměr a poskytují aktuální 
technologické a vědecké informace 
získané prostřednictvím výzkumu a 
inovací. Jsou začleněny do vzájemně 
propojených služeb zemědělských 
poradců, výzkumných pracovníků, 
organizací zemědělců a dalších 
příslušných zúčastněných stran, které 
tvoří znalostní a inovační systémy v 
zemědělství (AKIS).

3. Členské státy zajistí, aby 
poskytované zemědělské poradenství bylo 
nestranné a aby poradci nebyli ve střetu 
zájmů.

4. Poradenské služby pro zemědělství 
pokrývají alespoň tyto oblasti:

a) veškeré požadavky, podmínky a 
závazky hospodaření vztahující se na 
zemědělce a jiné příjemce stanovené ve 
strategickém plánu SZP, včetně 
požadavků a norem v rámci podmíněnosti 
a podmínek pro režimy podpor, jakož i 
informace o finančních nástrojích a 
podnikatelských plánech stanovených v 
rámci strategického plánu SZP;

b) požadavky vymezené členskými 
státy pro provádění směrnice 2000/60/ES, 
směrnice 92/43/EHS, směrnice 
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2009/147/ES, směrnice 2008/50/ES, 
směrnice (EU) 2016/2284, nařízení (EU) 
2016/2031, nařízení (EU) 2016/429, 
článku 55 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20091a

a směrnice 2009/128/ES;

c) zemědělské postupy bránící rozvoji 
antimikrobiální rezistence podle sdělení 
„Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci“1b;

d) řízení rizik uvedené v článku 70 
nařízení (EU) č. …/… [nařízení o 
strategickém plánu SZP];

e) podporu inovací, zejména pro 
přípravu a provádění projektů operační 
skupiny evropského inovačního 
partnerství v oblasti zemědělské 
produktivity a udržitelnosti podle 
článku 114;

f) rozvoj a usnadnění přístupu 
k digitálním technologiím v zemědělství 
a ve venkovských oblastech, jak je 
uvedeno v článku 102.

3. Zvláštní požadavky týkající se 
zemědělského poradenského systému:

a) Členské státy prostřednictvím 
vhodného veřejného postupu zajistí, aby 
poradci pracující v rámci zemědělského 
poradenského systému byli náležitě 
kvalifikovaní a pravidelně školeni.

b) Členské státy zajistí oddělení 
poradenství od kontrol. V tomto ohledu a 
aniž je dotčeno vnitrostátní právo týkající 
se přístupu veřejnosti k dokumentům, 
členské státy zajistí, aby vybrané a určené 
subjekty uvedené v čl. 12 odst. 1 
nesdělovaly žádné osobní nebo jednotlivé 
informace či údaje, které získají v rámci 
své poradenské činnosti, jiným osobám, 
než je příjemce, který spravuje daný 
zemědělský podnik, s výjimkou případů 
nesrovnalosti či porušení zjištěných v 
rámci této poradenské činnosti, pro které
právní předpisy Unie nebo vnitrostátní 
právní předpisy stanoví povinnost 
informovat veřejný orgán, zvláště v 
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případě trestného činu. Dotčený 
vnitrostátní orgán poskytne, zejména 
elektronickou cestou, potenciálnímu 
příjemci odpovídající seznam vybraných a 
určených subjektů podle čl. 12 odst. 1.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 
309. 24.11.2009, s. 1).

1b „Evropský akční plán „Jedno zdraví“ 
proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ 
(COM(2017) 339 final).

Or. en

(viz (pozměněné) znění článku 13 COM (2018) 0392 ze dne 1. června 2018)

Odůvodnění

Čl. 13 písm. f) Strategický plán - doplnění „a usnadnění přístupu do“; 3. Zvláštní požadavky 
týkající se zemědělského poradenského systému viz stávající horizontální nařízení čl. 13 (1; 2; 
3); doplnění v odstavci 3. Zvláštní požadavky týkající se zemědělského poradenského systému: 
Členské státy „prostřednictvím vhodného veřejného postupu“ zajistí, aby poradci pracující 
v rámci zemědělského poradenského systému byli náležitě kvalifikovaní a pravidelně školeni.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se

Rozpočtový strop

1. Roční strop výdajů EZZF tvoří 
maximální částky stanovené pro tento 
fond v nařízení (EU, 
Euratom)[COM(2018) 322 final].

2. V případě, že právo Unie stanoví 
snížení nebo zvýšení částek uvedených v 
odstavci 1, přijme Komise prováděcí akty 
bez použití postupu podle článku 101, 
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které stanoví čistý zůstatek pro výdaje 
EZZF na základě údajů uvedených v 
právu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Pravomoci Komise

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla upravující:

a) minimální podmínky pro 
akreditaci platebních agentur podle čl. 9a 
odst. 2 a koordinačních subjektů podle čl. 
10a odst. 4;

b) povinnosti platebních agentur, 
pokud jde o veřejnou intervenci, a 
pravidla týkající se obsahu jejich řídících 
a kontrolních povinností.

c) postupy pro udělování, odnímání a 
přezkum akreditace platebních agentur a 
koordinačních subjektů, jakož i postupy 
pro dohled nad akreditací platebních 
agentur;

d) činnosti a kontroly, na nichž je 
založeno prohlášení řídicího subjektu 
uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. c);

e) fungování koordinačního subjektu 
a oznamování informací Komisi podle čl. 
10a odst. 4.

3. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci, kterými se toto nařízení 
doplňuje o stanovení pravidel 
upravujících úkoly certifikačních 
subjektů, včetně kontrol, které mají být 
prováděny, a subjektů, které jsou 
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předmětem těchto kontrol, a osvědčení, 
zprávy a průvodní dokumenty, které tyto 
subjekty mají vypracovávat.

Tyto akty v přenesené pravomoci rovněž 
stanoví:

a) zásady auditu, na nichž jsou 
založena stanoviska certifikačních 
subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních 
kontrol a požadované úrovně důkazních 
informací;

b) metody auditu, jež mají s ohledem 
na mezinárodní auditorské standardy 
používat certifikační subjekty k vydávání 
svých stanovisek.

Or. en

(viz (pozměněné) znění bývalého článku 10)

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se

Dodržování stropu

1. Stanoví-li právo Unie pro některý 
členský stát finanční strop zemědělských 
výdajů v eurech, jsou mu tyto výdaje 
následně uhrazeny do výše tohoto stropu 
stanoveného v eurech, a pokud se použijí 
články 37 až 40, s nezbytnými úpravami.

2. Prostředky přidělené členskými 
státy na intervence ve formě přímých 
plateb podle článku 81 nařízení (EU) 
č. …/…[nařízení o strategických plánech 
SZP], opravené s ohledem na úpravy 
podle článku 15 tohoto nařízení, se 
pokládají za finanční stropy v eurech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Řídící orgán

1. Členské státy jmenují pro 
strategický plán SZP řídicí orgán. Členské 
státy zajistí, aby byl odpovídající systém 
řízení a kontroly zřízen způsobem, který 
zaručí, že funkce řídicího orgánu a 
ostatních subjektů budou jasně vymezeny 
a odděleny. Členské státy odpovídají za 
zajištění účinného fungování systému 
během celého období strategického plánu 
SZP.

2. Řídicí orgán odpovídá za účinné, 
účelné a správné řízení a provádění 
strategického plánu SZP. Zejména pak 
zajistí, aby:

a) existoval vhodný a bezpečný 
elektronický systému pro záznam, 
uchovávání, správu a vykazování 
statistických údajů o plánu a jeho 
provádění, které jsou zapotřebí pro účely 
sledování a hodnocení, a zejména 
informací potřebných ke sledování 
pokroku na základě stanovených cílů a 
záměrů;

b) příjemci a jiné subjekty podílející 
se na provádění intervencí:

i) byli informováni o svých 
povinnostech vyplývajících z poskytnuté 
podpory a aby pro všechny transakce 
související s operací používali buď 
oddělený účetní systém, nebo vhodný 
účetní kód;

ii) si byli vědomi požadavků 
týkajících se poskytování údajů řídícímu 
orgánu a zaznamenávání výstupů a 
výsledků;
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c) dotčeným příjemcům (ve vhodných 
případech v elektronické podobě) byl 
poskytnut seznam povinných požadavků 
na hospodaření a minimální normy 
dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu stanovené podle 
oddílu 2 kapitoly I hlavy III nařízení EU 
[nařízení o strategickém plánu SZP], 
které platí na úrovni zemědělského 
podniku, a také jasné a přesné informace 
s tímto související;

d) hodnocení ex ante uvedené v 
článku 125 nařízení (EU) [nařízení o 
strategickém plánu SZP] bylo v souladu 
se systémem hodnocení a sledování, a aby 
bylo schváleno a předloženo Komisi;

e) byl zaveden plán hodnocení podle 
článku 126 nařízení EU [nařízení o 
strategickém plánu SZP], aby následné 
hodnocení programu uvedené ve stejném 
článku bylo provedeno v časových lhůtách 
podle tohoto nařízení, a tato hodnocení 
byla v souladu se systémem hodnocení a 
sledování a byla předložena 
monitorovacímu výboru uvedenému v 
článku 111 a Komisi;

f) monitorovacímu výboru byly 
poskytnuty informace a dokumenty 
potřebné ke sledování provádění 
strategického plánu SZP z hlediska jeho 
specifických cílů a priorit;

g) byla vyhotovena výroční zpráva o 
výkonnosti včetně souhrnných 
monitorovacích tabulek a po konzultaci s 
monitorovacím výborem byla předložena 
Komisi;

h) byly realizovány relevantní 
následné kroky navazující na připomínky 
Komise k výroční zprávě o výkonnosti;

i) platební agentura před schválením 
plateb obdržela všechny potřebné 
informace, zejména o postupech a 
veškerých kontrolách prováděných v 
souvislosti s intervencemi vybranými pro 
financování;
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j) příjemci z intervencí 
financovaných z EZFRV, kromě 
intervencí týkajících se plochy nebo zvířat, 
o tom, že obdrželi finanční podporu, 
informovali, a to i použitím znaku Unie v 
souladu s pravidly stanovenými Komisí, 
jak je uvedeno v odstavci 5;

k) byla strategickému plánu zajištěna 
propagace, i prostřednictvím národní sítě 
SZP, a to informováním potenciálních 
příjemců, profesních organizací, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
subjektů podílejících se na prosazování 
rovnosti žen a mužů a dotčených 
nevládních organizací, včetně 
ekologických organizací, o možnostech, 
které strategický plán SZP nabízí, a o 
pravidlech pro získání přístupu k 
financování v rámci strategického plánu 
SZP a rovněž informováním příjemců a 
široké veřejnosti o podpoře Unie pro 
zemědělství a rozvoj venkova 
prostřednictvím strategického plánu SZP.

3. Členský stát nebo řídicí orgán 
mohou pro účely řízení a provádění 
intervencí na základě strategického plánu 
SZP jmenovat jeden nebo více 
zprostředkujících subjektů z řad místních 
orgánů, subjektů působících v oblasti 
regionálního rozvoje nebo nevládních 
organizací.

4. Pokud je plněním části těchto 
úkolů pověřen jiný subjekt, zůstává řídicí 
orgán i nadále plně odpovědný za 
účinnost a správnost řízení a za provádění 
těchto úkolů. Řídicí orgán zajistí, aby byla 
přijata náležitá ustanovení, která tomuto 
jinému subjektu umožní získat veškeré 
údaje a informace nezbytné k plnění 
těchto úkolů.

5. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s čl. 138 nařízení (EU) 
[nařízení o strategickém plánu SZP], 
kterými se toto nařízení doplňuje o 
podrobná pravidla uplatňování požadavků 
na informace, publicitu a zviditelnění 
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uvedených v odst. 2 písm. j) a k). Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 139 
odst. 2 nařízení (EU) č. .../... [nařízení 
o strategickém plánu SZP].

Or. en

(viz (pozměněné) znění čl. 110 „Řídící orgán“ v COM (2018) 392 final - 2018/0216 (COD) ze 
dne 1. června 2018)

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se

Zemědělská rezerva

1. Rezerva určená k poskytování 
dodatečné podpory pro odvětví zemědělství 
pro účely řízení nebo stabilizace trhu nebo 
v případě krizí s dopadem na zemědělskou 
produkci či distribuci („zemědělská 
rezerva“) se vytvoří na začátku každého 
roku v EZZF.

Prostředky pro zemědělskou rezervu se 
zapisují přímo do rozpočtu Unie.

Finanční prostředky ze zemědělské 
rezervy se poskytují na opatření podle 
článků 8 až 21 a 219, 220 a 221 
nařízení (EU) č. 1308/2013 pro rok nebo 
roky, pro které je dodatečná podpora 
potřebná.

2. Výše zemědělské rezervy je 
nejméně 400 milionů EUR v běžných 
cenách na začátku každého roku období 
2021–2027. Komise může výši zemědělské 
rezervy během roku upravit, pokud je to 
vhodné s ohledem na vývoj trhu nebo 
výhledy ve stávajícím nebo následujícím 
roce a s přihlédnutím k dostupným 
prostředkům v rámci EZZF.
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Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 
písm. d) finančního nařízení se prostředky 
ze zemědělské rezervy, které nejsou 
přiděleny na závazky, přenesou bez 
časového omezení za účelem financování 
zemědělské rezervy v následujících 
rozpočtových letech.

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 
odst. 2 písm. d) finančního nařízení 
celková nevyužitá částka rezervy pro 
případ krizí na konci roku 2020 přenese 
do roku 2021, aniž by se vracela do 
rozpočtových položek, z nichž jsou 
financována opatření podle čl. 5 odst. 2 
písm. c), a poskytne na financování 
zemědělské rezervy.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělská rezerva Krizová rezerva

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rezerva určená k poskytování dodatečné 
podpory pro odvětví zemědělství pro účely 
řízení nebo stabilizace trhu nebo v případě 
krizí s dopadem na zemědělskou produkci 

Rezerva určená k poskytování dodatečné 
podpory pro odvětví zemědělství v případě 
krizí s dopadem na zemědělskou produkci 
či distribuci („krizová rezerva“) se vytvoří 
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či distribuci („zemědělská rezerva“) se 
vytvoří na začátku každého roku v EZZF.

na začátku každého roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky pro zemědělskou rezervu se 
zapisují přímo do rozpočtu Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky ze zemědělské 
rezervy se poskytují na opatření podle 
článků 8 až 21 a 219, 220 a 221 
nařízení (EU) č. 1308/2013 pro rok nebo 
roky, pro které je dodatečná podpora 
potřebná.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše zemědělské rezervy je nejméně 400 
milionů EUR v běžných cenách na začátku 
každého roku období 2021–2027. Komise 

Výše krizové rezervy je nejméně 400 
milionů EUR v běžných cenách na začátku 
každého roku období 2021–2027. Komise 
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může výši zemědělské rezervy během roku 
upravit, pokud je to vhodné s ohledem na 
vývoj trhu nebo výhledy ve stávajícím
nebo následujícím roce a s přihlédnutím k 
dostupným prostředkům v rámci EZZF.

může výši krizové rezervy během roku 
upravit, pokud je to vhodné s ohledem na 
vývoj krize, přičemž vezme v úvahu 
dostupné účelově vázané příjmy nebo 
vrácené prostředky z důvodu 
nesrovnalostí v oblasti zemědělství
v okruhu 2 jako první a hlavní zdroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že dostupné prostředky 
uvedené v prvním pododstavci nejsou 
dostatečné, lze jako poslední možnost pro 
doplnění roční krizové rezervy použít 
finanční kázeň;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Monitorovací výbor

1. Členské státy předtím než předloží 
svůj strategický plán SZP, zřídí pro účely 
sledování jeho provádění výbor 
(„monitorovací výbor“). Monitorovací 
výbor přijme svůj jednací řád. 
Monitorovací výbor se schází nejméně 
jednou ročně a přezkoumává veškeré 
skutečnosti, jež mají vliv na to, zda 
strategický plán SZP dosahuje svých cílů. 
Členské státy zveřejní jednací řád svého 
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monitorovacího výboru a veškeré údaje a 
informace, jež si s ním vyměňují, na
internetu.

2. Členské státy rozhodují o složení 
monitorovacího výboru a zajišťují, aby v 
něm byly rovnoměrně zastoupeny 
relevantní orgány veřejné správy a 
zprostředkující subjekty i zástupci 
partnerů uvedených v čl. 94 odst. 3 
nařízení EU [nařízení o strategickém 
plánu SZP]. Každý člen monitorovacího 
výboru má jeden hlas. Členské státy 
zveřejní seznam členů monitorovacího 
výboru na internetu. Zástupci Komise se 
podílejí na práci monitorovacího výboru 
jakožto poradci.

3. Monitorovací výbor posuzuje 
zejména:

a) pokrok v provádění strategického 
plánu SZP a plnění cílů a milníků;

b) skutečnosti, které mají vliv na 
plnění strategického plánu SZP a opatření 
přijatá k jejich nápravě;

c) prvky předběžného posouzení 
uvedené v čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 
[nařízení o společných ustanoveních] a 
strategický dokument uvedený v čl. 53 
odst. 1 nařízení (EU) [nařízení o 
společných ustanoveních];

d) pokrok v provádění hodnocení, 
souhrnů hodnocení a následných 
opatřeních navazujících na případná 
zjištění;

e) provádění činností v oblasti 
komunikace a viditelnosti;

f) budování administrativních 
kapacit orgánů veřejné správy a příjemců, 
pokud je to relevantní.

4. Monitorovací výbor podává své 
stanovisko k:

g) návrhu strategického plánu SZP;

h) metodice a kritériím výběru 
operací;
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i) výročním zprávám o výkonnosti;

j) plánu hodnocení a jeho případným 
změnám;

k) návrhům řídicího orgánu na 
změnu strategického plánu SZP.

Or. en

(viz znění čl. 111 „Monitorovací výbor“ v COM (2018) 392 final)

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Míra úpravy stanovená v souladu s 
tímto článkem se vztahuje pouze na přímé 
platby nad 2 000 EUR poskytované 
zemědělcům v příslušném kalendářním 
roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Spolu s návrhem rozpočtu na 
rozpočtový rok N předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě svou 
předpověď na rozpočtové roky N–1, N a 
N+1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto 
družicové údaje bezplatně poskytne 
orgánům příslušným pro systém sledování 
plochy nebo poskytovatelům služeb, které 
tyto subjekty zmocnily k zastupování.

V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto 
družicové údaje bezplatně poskytne 
orgánům příslušným pro systém sledování 
a kontroly plochy nebo poskytovatelům 
služeb, které tyto subjekty zmocnily k 
zastupování.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může provedením úkolů spojených 
s technickými postupy nebo pracovními 
metodami v souvislosti se systémem 
sledování plochy podle čl. 64 odst. 1 písm. 
c) pověřit specializované subjekty.

Komise může provedením úkolů spojených 
s technickými postupy nebo pracovními 
metodami v souvislosti se systémem 
sledování a kontroly plochy podle čl. 64 
odst. 1 písm. c) pověřit specializované 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé strategické plány SZP. 
Vypočítávají se tak, že se na skutečné 
veřejné výdaje na jednotlivé typy 
intervencí použije sazba příspěvku pro tyto 
typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 
nařízení (EU) …/…[nařízení o 

1. Průběžné platby se provádějí pro 
jednotlivé strategické plány SZP. 
Vypočítávají se tak, že se na skutečné 
veřejné výdaje na jednotlivé typy 
intervencí použije míra spolufinancování
pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v 
článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o 
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strategických plánech SZP]. strategických plánech SZP].

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) částka zahrnutá v prvním výkazu 
výdajů musí být již vyplacena na příslušný 
finanční nástroj a může tvořit až 25 % z 
celkové částky příspěvku na strategický 
plán SZP přiděleného na finanční nástroje 
v souladu s příslušnou dohodou o 
financování;

a) částka zahrnutá v prvním výkazu 
výdajů musí být již vyplacena na příslušný 
finanční nástroj a může tvořit až 25 % z 
celkové částky spolufinancování na 
strategický plán SZP přidělené na finanční 
nástroje v souladu s příslušnou dohodou o 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byly uskutečněny v souladu s 
platnými pravidly Unie; nebo

b) byly uskutečněny v souladu s 
platnými pravidly Unie; a

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v rámci výročního schvalování 
výkonnosti podle článku 52, Komise 
stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji 

Pokud v rámci výročního schvalování 
výkonnosti podle článku 52, Komise 
stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji 
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a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 50 % a 
členský stát není schopen poskytnout řádné 
zdůvodnění, může Komise přijmout
prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční 
platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné 
platby podle článku 30.

a částkou odpovídající příslušnému 
vykázanému výstupu je větší než 50 % a 
členský stát není schopen poskytnout řádné 
zdůvodnění, přijme Komise prováděcí 
akty, kterými pozastaví měsíční platby 
podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné platby 
podle článku 30.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví další pravidla týkající se 
prvků akčních plánů a postupů pro 
vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
101 odst. 3.

Komise za tímto účelem přijme akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
100, kterými se toto nařízení doplňuje 
stanovením dalších pravidel týkajících se 
prvků akčních plánů, jež budou zejména 
zahrnovat definici ukazatelů pokroku a 
postup pro vypracování akčních plánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, 
kterými stanoví další pravidla týkající se 
prvků akčních plánů a postupů pro 
vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí 
akty jsou přijímány v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
101 odst. 3.

Komise může přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100, 
kterými se toto nařízení doplňuje 
stanovením dalších pravidel týkajících se 
prvků akčních plánů a postupů pro 
vypracování akčních plánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední 
prováděcí akty přijaté podle tohoto
odstavce.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby 
uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné 
platby uvedené v článku 30 zohlední akty v 
přenesené pravomoci přijaté podle 
druhého pododstavce odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla upravující 
intervence nebo opatření, pro které 
členské státy mohou vyplácet zálohy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V mimořádných situacích může Komise 
přijmout prováděcí akty k řešení 
konkrétních problémů souvisejících s 
uplatňováním tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se mohou odchýlit od 
ustanovení odstavce 2, avšak pouze v míře 
a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

V mimořádných situacích může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
prostřednictvím postupu pro naléhavé 
případy uvedeného v článku 100a k řešení 
konkrétních problémů souvisejících s 
uplatňováním tohoto článku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 vypouští se

Informační opatření

1. Cílem poskytování informací 
financovaného podle čl. 7 písm. e) je 
zejména pomoci vysvětlovat, provádět a 
rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost 
veřejnosti o jejím obsahu a cílech, 
prostřednictvím informačních kampaní 
obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, 
informovat zemědělce a ostatní subjekty 
činné ve venkovských oblastech, 
prosazovat evropský model zemědělství a 
také pomáhat občanům jej pochopit.

Účelem je podávat soudržné, objektivní a 
úplné informace v rámci Unie i mimo ni.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 
mohou sestávat z:

a) ročních pracovních programů 
nebo jiných konkrétních opatření 
předložených třetími stranami;

b) činností prováděných z podnětu 
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Komise.

Jsou vyloučena opatření, která jsou 
stanovena právními předpisy, a opatření, 
která jsou již financována v rámci jiné 
akce Unie.

Při provádění činností uvedených v 
prvním pododstavci písm. b) mohou být 
Komisi nápomocni externí odborníci.

Vztahují-li se opatření uvedená v prvním 
pododstavci na obecné cíle tohoto 
nařízení, přispívají rovněž ke 
komunikační činnosti informující o 
politických prioritách Unie.

3. Komise jednou ročně zveřejní 
výzvu k předkládání návrhů v souladu s 
podmínkami stanovenými ve finančním 
nařízení.

4. Výboru uvedenému v čl. 101 odst. 
1 se oznamují opatření stanovená a 
přijatá podle tohoto článku.

5. Komise předloží každé dva roky 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do nového článku 6a – žádné změny obsahu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 oddílem
2 této kapitoly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro schvalování účetní 
závěrky podle odstavce 1, pokud jde o 
opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti 
s přijetím prováděcích aktů podle odst. 1 
druhého pododstavce a jejich prováděním, 
včetně výměny informací mezi Komisí a 
členskými státy a příslušných lhůt;

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100, 
kterými se toto nařízení doplňuje 
stanovením pravidel pro schvalování 
účetní závěrky podle odstavce 1, pokud jde 
o opatření, jež je třeba přijmout v 
souvislosti s přijetím prováděcích aktů 
podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy a 
příslušných lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 52 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční schvalování výkonnosti Pololetní schvalování výkonnosti

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 101 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním 
postupem podle čl. 101 odst. 2. Komise 
před předložením návrhu prováděcího 
aktu v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 182/2011 informuje o svém 
záměru dotyčný členský stát a poskytne 
mu příležitost předložit připomínky ve 
lhůtě nejméně 30 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje o pravidla pro kritéria 
týkající se odůvodnění dotčených 
členských států a metodiku a kritéria pro 
uplatňování snížení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba 
přijmout v souvislosti s přijetím 
prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy, postupů a 
příslušných lhůt;

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100, 
kterými se toto nařízení doplňuje 
stanovením pravidel pro opatření, jež je 
třeba přijmout v souvislosti s přijetím 
prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy, postupů a 
příslušných lhůt.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěných nedostatků.

2. Komise posuzuje částky, které mají 
být vyloučeny z financování, s ohledem na 
závažnost zjištěného nesouladu. Náležitě 
zohlední povahu porušení pravidel a 
finanční újmu způsobenou Unii. 
Vyloučení příslušných částek zakládá na 
zjištění částek, které byly vydány 
neoprávněně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se 
stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba 
přijmout v souvislosti s přijetím 
prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy, příslušných 
lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v 
odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, 
jeho úkolů, složení a pracovního režimu.

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100, 
kterými se toto nařízení doplňuje 
stanovením pravidel pro opatření, jež je 
třeba přijmout v souvislosti s přijetím 
prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho 
prováděním, včetně výměny informací 
mezi Komisí a členskými státy, příslušných 
lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v 
odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, 
jeho úkolů, složení a pracovního režimu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí úroveň kontrol 
nezbytnou pro efektivní řízení rizik. 
Odpovědný orgán vybere kontrolní vzorek 



PR\1165936CS.docx 43/54 PE629.392v01-00

CS

z celkového souboru žadatelů, který se 
případně skládá z namátkové části, s cílem 
zjistit reprezentativní míru chybovosti, a z 
rizikové části, která se zaměří na oblasti, u 
nichž je riziko chyb největší.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stávajícího horizontálního nařízení – čl. 59 odst. 2.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Článek 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61 vypouští se

Slučitelnost intervencí pro účely kontrol v 
odvětví vína

Pro účely uplatňování intervencí v odvětví 
vína podle nařízení (EU) …/… [nařízení o 
strategických plánech SZP] členské státy 
zajistí, aby správní a kontrolní postupy 
uplatňované na tyto intervence byly 
slučitelné s integrovaným systémem 
uvedeným v kapitole II této hlavy, pokud 
jde o tyto prvky:

a) systémy identifikace zemědělských 
pozemků;

b) kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na podporu pro 1. S ohledem na podporu pro 
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intervence na základě plochy v souladu s 
ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v 
rámci národního strategického plánu SZP 
budou členské státy vyžadovat předložení 
žádosti prostřednictvím žádosti na základě 
zeměpisné polohy poskytnutou příslušným 
orgánem pro podávání žádostí.

intervence na základě plochy v souladu s 
ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v 
rámci národního strategického plánu SZP 
budou členské státy vyžadovat předložení 
žádosti prostřednictvím formuláře, který 
jim v rámci žádosti na základě zeměpisné 
polohy poskytne příslušný orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří systém kontrol a 
sankcí pro podporu upravený v článku 63.

Členské státy vytvoří systém kontrol a 
sankcí pro podporu upravený v článku 63. 
Členské státy provádějí prostřednictvím 
platebních agentur nebo jimi pověřených 
subjektů správní kontroly žádostí o 
podporu s cílem ověřit podmínky 
způsobilosti pro podporu. Tyto kontroly 
jsou doplněny kontrolami na místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení odstavců 1 až 5 článku 57 se 
uplatní obdobně.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formy, obsahu a postupů, jak jsou 
Komisi předávány nebo poskytovány:

a) formy a postupů, jak jsou Komisi 
předávány nebo poskytovány:

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) základních funkcí a pravidel pro 
systém pro podávání žádostí podle 
zeměpisné polohy a rozlohy a systém 
sledování plochy uvedené v článcích 67 a 
68.

b) Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 100, kterými se toto 
nařízení doplňuje stanovením pravidel 
týkajících se obsahu, pokud jde o to, jak 
jsou Komisi předávány nebo poskytovány:

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b – bod i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zprávy o hodnocení kvality 
systému identifikace zemědělských 
pozemků, systému pro podávání žádostí 
podle zeměpisné polohy a rozlohy a 
systému sledování plochy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b – bod ii (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nápravné kroky, které mají provést 
členské státy v souladu s články 66, 67 a 
68;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1 – písm. b – bod iii (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) základní funkce a pravidla pro 
systém pro podávání žádostí podle 
zeměpisné polohy a rozlohy a systém 
sledování plochy, jež jsou uvedeny v 
článcích 67 a 68.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 101, kterými upraví maximální 
výši částky stanovenou v prvním 
pododstavci.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 100, kterými upraví maximální 
výši částky stanovenou v prvním 
pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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); 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavedou kontrolní vzorek pro 
kontroly uvedené v písmenu a), které se 
musí provádět každý rok na základě 
analýzy rizik a zahrnují náhodné 

vypouští se
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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].

Or. en

Odůvodnění

Z čl. 84 odst. 3 písm. d) se stane čl. 84 odst. 4 (nový) a na jeho začátek budou přidána slova 
„členské státy“.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zavedou kontrolní 
vzorek pro kontroly uvedené v písmenu a) 
odstavce 3, 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].

Or. en

Odůvodnění

Z čl. 84 odst. 3 písm. d) se stane čl. 84 odst. 3a (nový) a na jeho začátek budou přidána slova 
„členské státy“.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou od správních 
sankcí příjemce osvobodit, pokud je 
částka podpory, kterou obdržel v jednom 
roce, rovna nebo nižší než 1 250 EUR a 
způsobilá plocha nepřesahuje 10 ha.

Or. en

Odůvodnění

Z odstavce 3a se stane nový odstavec 4.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě opakovaného nedodržení 
požadavků bude procento snížení vyšší než 
to, které se uplatní v případě nedodržení 
požadavků v důsledku nedbalosti a 
prvního uložení sankce.

3. V případě opakovaného nedodržení 
požadavků bude procento snížení 
odpovídat 10 % z celkové částky plateb 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě úmyslného nedodržení 
požadavků bude procento vyšší než to, 
které se uplatní v případě opakovaného 
nedodržení, a může dosáhnout až 
celkového vyloučení z plateb a může být 
uplatněno po dobu jednoho či více 
kalendářních let.

4. V případě úmyslného nedodržení 
požadavků bude procento odpovídat 
nejméně 15 % z celkové částky plateb 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, 
může dosáhnout až celkového vyloučení z 
plateb a může být uplatněno po dobu 
jednoho či více kalendářních let.
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Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) prohlášení řídícího subjektu a roční 
účetní závěrky platebních agentur,

ii) prohlášení řídícího subjektu a roční 
účetní závěrky platebních agentur podle 
definice v článku 10a, jakož i výsledky 
všech dostupných provedených auditů a 
kontrol,

Or. en

(V návrhu Komise je odkaz na článek 8 – Koordinační subjekty; s ohledem na novou strukturu 
správních orgánů se vkládá odkaz na nový článek 10a.)

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nezveřejňují informace 
uvedené v čl. 44 odst. 3 písm. a) a b) 
nařízení (EU) …/…[nařízení CPR], pokud 
je částka podpory obdržené příjemcem v 
jednom roce rovna nebo nižší než 1 250 
EUR.

Členské státy nezveřejňují informace 
uvedené v čl. 44 odst. 3 písm. a) a b) 
nařízení (EU) …/…[nařízení CPR], pokud 
je částka podpory obdržené příjemcem v 
jednom roce rovna nebo nižší než 1 250 
EUR a způsobilá plocha nepřesahuje 10 
ha.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci 
přijaté podle tohoto článku vstupují 
v platnost bezodkladně a jsou použitelné, 
pokud proti nim není vyslovena námitka 
v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu 
v přenesené pravomoci Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada 
mohou proti aktu v přenesené pravomoci 
vyslovit námitky postupem uvedeným 
v čl. 100 odst. 6. V takovém případě zruší 
Komise tento akt neprodleně poté, co jí 
Evropský parlament nebo Rada oznámí 
rozhodnutí o vyslovení námitek.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103 vypouští se

Přechodná ustanovení

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 101, kterými toto nařízení v 
případě nutnosti doplní o odchylky od 
pravidel a dodatky k pravidlům 
stanoveným v tomto nařízení.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise přijala dne 1. června 2018 balíček tří legislativních návrhů na reformu 
společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021–2027, jehož součástí jsou pravidla 
týkající se „financování, řízení a sledování“ společné zemědělské politiky (nařízení (EU) 
393/2018). Tento rozsáhlý legislativní balíček byl původně plánován na konec roku 2017. 
Zpoždění, k němuž došlo, staví spolunormotvůrce před velice krátkou časovou lhůtu, která se 
kryje s koncem mandátu jak Evropského parlamentu, tak Komise, a vytváří proto obtížné 
podmínky pro přijetí. 

Toto zpoždění bylo rovněž způsobeno pozdním předložením návrhu víceletého finančního 
rámce na období 2021–2027 (VFR) stanovujícího finanční krytí pro budoucí SZP 
(COM(2018)321), k němuž došlo teprve v květnu 2018. Prostředky přidělené na SZP v EU-
27 činí 365 006 milionů EUR (v prostředcích na závazky), což představuje snížení o zhruba 5 
%. Prostředky přidělené na Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) činí 286,2 miliardy 
EUR, tedy snížení o 1,1 %, a na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 
78,8 miliardy EUR, tedy snížení o 15,3 %, vždy oproti výchozímu bodu. Jestliže však budou 
v rámci procesu přijetí provedeny další podstatné změny v navrhovaných rozpočtových 
stropech, může být nutná i revize postoje Parlamentu; konečné rozhodnutí o reformě SZP je 
tudíž úzce spojeno s konečným schválením VFR.   

Celkovou architekturu balíčku o SZP tvoří tři zprávy: nařízení o financování, řízení a 
sledování SZP, nařízení o strategických plánech SZP, které spojuje dvě momentálně 
samostatná nařízení o přímých platbách a rozvoji venkova, a nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů. Vzhledem k tomu, že se jejich obsah do značné míry překrývá, musí být 
nařízení o strategických plánech a o financování, řízení a sledování SZP projednána a 
odhlasována společně.
  
Pokud jde o vědecké důkazy, je posouzení dopadu předložené EK v tomto ohledu do značné 
míry nedostatečné, jako např. v případě klíčové otázky zjednodušení, kdy není poskytnuta 
žádná podrobná kvantifikace snížení administrativní zátěže – ve skutečnosti je tato zátěž 
pouze přesunuta z EK na členské státy. Analýza výsledků současné SZP vypracovaná 
Evropským účetním dvorem (EÚD) na druhou stranu ukazuje, že „ekologizační“ složka 
přímých plateb, přestože byla myšlena dobře, nedosáhla v plném rozsahu svých cílů a vedla 
ke vzniku značné administrativní zátěže. 

Ačkoli je tato zpráva součástí balíčku o reformě SZP, je zpravodajka toho názoru, že zejména 
její aspekt financování a řízení nesmí být vnímán odděleně od celkového přístupu EU ke 
strukturálním fondům (ESI fondy), a zejména od návrhu nařízení o společných ustanoveních, 
které je zastřešujícím nařízením pro všechny víceleté fondy EU. Jak nařízení o společných 
ustanoveních, tak nařízení o financování, řízení a sledování SZP rovněž odkazují na celkový 
rámec stanovený ve finančním nařízení, který zahrnuje všechny modely řízení (přímé, 
nepřímé, sdílené) a poskytuje základní definice (včetně správy) a podmínky (včetně auditu a 
kontroly). Nařízení o společných ustanoveních umožňuje jak zaměření na výkonnost, tak na 
výstupy, stanovení milníků s vazbou na vyplácení prostředků v závislosti na ukazatelích 
výsledků a používání zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou paušální sazby, 
jednorázové částky a standardní jednotkové náklady, které jsou podle názoru zpravodajky 
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rovněž klíčovými nástroji při řízení EZFRV.  Vyjasňuje také vzájemnou vazbu mezi 
iniciativou LEADER (financovaná z EZFRV) a komunitně vedeným místním rozvojem (ESI 
fondy). 

V usnesení Parlamentu „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ (P8_TA (2018) 0224) 
z května 2017, jež se týká sdělení Komise s totožným názvem (COM (2017) 713), se uvedené 
klíčové otázky týkají jednoduchého a transparentního systému správy, řádného fungování 
modelu provádění zaměřeného na výsledky a začlenění různých agroenvironmentálních 
a klimatických opatření do soudržné a zjednodušené struktury. 
Zásadní změna v návrhu nové reformy SZP, kterou zpravodajka považuje za pozitivní, 
spočívá v posunu od dodržování pravidel k výkonnosti a v současném přidělení větší 
odpovědnosti členským státům Komisí, a to i pokud jde o řízení a kontroly uvedené v nařízení 
o financování, řízení a sledování SZP.  

Klíčové otázky návrhu zprávy EP se proto zaměřují na vytvoření legislativního rámce, který 
umožňuje lepší provádění zjednodušeného a modernizovaného řízení a kontroly SZP 
prostřednictvím následujících opatření:

Systém správy: Dvojího cíle, jímž je vytvoření jak jednoduché, tak komplexní 
struktury, je dosaženo téměř úplným přeskupením systému navrženého Komisí, zejména však 
vyjasněním struktury většího počtu institucí (koordinační subjekt, monitorovací výbor) a 
jejich pravomocí a stanovením jejich dodatečných úkolů (certifikační subjekt) s cílem zajistit 
účelnost, transparentnost a odpovědnost;

Oznamovací povinnosti: Přechod od systému vykazování čistě výstupní (finanční) 
povahy ke kombinovanému systému vykazování na základě výstupů a výsledků (výkonnosti), 
který zahrnuje menší dohled ze strany Komise a vyšší dodatečné povinnosti v oblasti 
podávání zpráv ze strany členských států. S cílem omezit nevyhnutelně se zvyšující 
administrativní zátěž (výroční přezkum výkonnosti) a současně zajistit relevantnost a kvalitu 
nového systému založeného na výkonnosti (ukazatelé výsledků výkonnosti) se navrhuje 
úprava cyklu podávání zpráv;

Rezerva pro případ krizí: Obnovuje se klíčová úloha náležitě financovaného, 
nezávislého a dobře zacíleného mechanismu pro řešení krizí s tím, že jeho oblast působnosti 
se omezí pouze na krize (bez zásahu na trhu) a zároveň se umožní rozšířit základnu 
financování jak v rámci SZP, tak i mimo ni, přičemž se zachová navrhovaný klouzavý 
mechanismus;

Sankce a kontroly: Jako zásadní krok k zjednodušení pro drobné zemědělce je 
prahová hodnota pro vyloučení ze sankcí znovu stanovena na 1,250 EUR na příjemce a až na 
10 ha způsobilé půdy; zároveň je kladen důraz na nutnost kontrol založených na vyhodnocení 
rizik a prováděných členskými státy na místě; je vyžadována lepší dostupnost družicových 
údajů ze strany Komise, aby bylo možné provádět kontroly lépe; a v případě opakovaného 
nedodržování pravidel se v zájmu obnovení určité míry harmonizace zavádí společný systém 
postupně se zvyšující výše sankcí;

Poradenská služba pro zemědělství: Představuje základní prvek provádění SZP, 
a proto by měla zůstat v horizontální regulaci společně s podrobnějšími pravidly, která zajistí 
její dostupnost příjemcům ve všech členských státech, neboť je nezbytným předpokladem pro 
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moderní zemědělskou politiku v celé EU;

Demokratický dohled: Návrhy obsahují obrovské množství zmocnění, o nichž se bude 
rozhodovat později a která bylo třeba revidovat a přepracovat, aby se udržela rovnováha mezi 
institucemi. 

Pokud jde o vstup legislativních návrhů v platnost poté, co budou přijaty jejich normotvůrci, 
je vhodné připomenout, že v posledním programovém období SZP byly zapotřebí dva roky 
přechodných opatření, než přijaté legislativní návrhy vstoupily v platnost. Vstup legislativních 
návrhů v platnost se přitom časově neshodoval ani s ukončením mandátu Parlamentu 
a Komise ani se zavedením nových úkolů a struktur. Proto bude nutné včas přijmout 
komplexní právní akt upravující nezbytná přechodná ustanovení, zejména nový přístup 
založený na výkonnosti, aby členské státy měly na vytvoření nových systémů dostatečný čas.
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