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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EÚ) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0393),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8-0247/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská 
Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na intervencie a opatrenia 
stanovené v tomto nariadení by sa mali 
uplatňovať ustanovenia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) …/… [nové nariadenie o 
rozpočtových pravidlách]12, a to najmä tie, 
ktoré sa týkajú zdieľaného riadenia v 
spolupráci s členskými štátmi, fungovania 
akreditovaných orgánov a rozpočtových 
zásad.

(5) Na intervencie a opatrenia 
stanovené v tomto nariadení by sa mali 
uplatňovať ustanovenia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612, a to najmä tie, ktoré 
sa týkajú zdieľaného riadenia v spolupráci 
s členskými štátmi, fungovania 
akreditovaných orgánov a rozpočtových 
zásad.

__________________ __________________

12 Nariadenie (EÚ, Euratom) [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách].

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 
18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 
1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 
1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 
223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 
č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ustanovenia nariadenia (EÚ) .../... 
[všeobecné nariadenie1] by sa mali 
mutatis mutandis uplatňovať na 
intervencie a opatrenia stanovené v tomto 
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nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) „ukazovateľ výstupu“ je 
ukazovateľ výstupu vymedzený v článku 2 
bode 12 nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné 
nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) „ukazovateľ výsledku“ je 
ukazovateľ výsledku vymedzený v článku 
2 bode 13 nariadenia (EÚ) .../... 
[všeobecné nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) „závažný nedostatok“ je závažný 
nedostatok vymedzený v článku 2 bode 30 
nariadenia (EÚ) .../... [všeobecné 
nariadenie].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) „sprostredkovateľský orgán“ je 
sprostredkovateľský orgán vymedzený v 
článku 2 bode 7 nariadenia (EÚ) .../... 
[všeobecné nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) „akčný plán“ je akčný plán v 
súlade s článkom 39 ods. 1 a článkom 40 
ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a:

Informačné opatrenia

1. Cieľom poskytovania informácií 
financovaného podľa článku 7 písm. e) je 
najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a 
rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť 
verejnosti o obsahu a cieľoch tejto 
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politiky, prostredníctvom informačných 
kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v 
období po krízach, informovať 
poľnohospodárov a ostatné strany 
pôsobiace vo vidieckych oblastiach, 
podporovať európsky model 
poľnohospodárstva, ako aj pomôcť 
občanom, aby mu porozumeli. 
Predmetnými opatreniami sa poskytujú 
jasné, objektívne a komplexné informácie 
v Únii aj mimo nej.

2 Opatrenia uvedené v odseku 1 
môžu pozostávať z:

a) ročných pracovných programov 
alebo iných osobitných opatrení 
podnikaných tretími stranami;

b) činností vykonávaných na podnet 
Komisie. Uvedené opatrenia vyžadované 
na základe právnych predpisov alebo 
opatrenia, ktoré sú už financované v 
rámci inej akcie Únie, sú vylúčené. 

Na účely vykonávania činností uvedených 
v prvom pododseku písm. b) môžu Komisii 
pomáhať externí experti. Opatrenia 
uvedené v prvom pododseku zároveň 
prispievajú k inštitucionálnej komunikácii 
politických priorít Únie, pokiaľ tieto 
priority súvisia so všeobecnými cieľmi 
tohto nariadenia.

3. Komisia raz ročne uverejní výzvu 
na predkladanie návrhov s dodržaním 
podmienok stanovených v nariadení o 
rozpočtových pravidlách.

4. O opatreniach plánovaných a 
prijatých podľa tohto článku sa musí 
informovať výbor uvedený v článku 101 
ods. 1.

5. Komisia každé dva roky predkladá 
správu o vykonávaní tohto článku 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en
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Odôvodnenie

Článok 44 sa presunul za článok 6 ako nový článok tejto kapitoly; neboli vykonané žiadne 
zmeny obsahu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý z fondov môže buď z iniciatívy 
Komisie alebo vo svojom vlastnom mene 
priamo financovať činnosti súvisiace s 
prípravou, monitorovaním, 
administratívnou a technickou podporou, 
ako aj hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré 
sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. 
Zahŕňajú najmä:

Každý z fondov môže buď z iniciatívy 
Komisie alebo vo svojom vlastnom mene 
priamo financovať činnosti súvisiace s 
prípravou, monitorovaním, 
administratívnou a technickou podporou, 
ako aj hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré 
sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. 
Príspevok EPFRV uvedený v článku 86 
ods. 3 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] zohľadní 
posilnenie budovania administratívnych 
kapacít, pokiaľ ide o nové systémy 
riadenia a kontroly v členskom štáte.
Zahŕňajú najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Znenie tohto článku sa presúva sčasti do článku 9a (nový) a sčasti do článku 10a (nový).
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a

Príslušný orgán

1. Členské štáty určia orgán na 
ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

a) udeľovanie, preskúmanie a 
odnímanie akreditácie platobných agentúr 
uvedených v článku 9a ods. 2;

b) akreditáciu koordinačného orgánu 
uvedeného v článku 10a;

c) vymenovanie certifikačného 
orgánu uvedeného v článku 11;

d) vykonávanie úloh zverených 
príslušnému orgánu na základe tejto 
kapitoly.

2. Príslušný orgán rozhodne 
prostredníctvom formálneho aktu o 
udelení alebo na základe preskúmania o 
odňatí akreditácie platobnej agentúry a 
koordinačného orgánu, a to vzhľadom na 
preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré 
má prijať Komisia v súlade s článkom 12a 
ods. 1 písm. a). Príslušný orgán 
bezodkladne informuje Komisiu o 
akreditáciách a odňatiach akreditácie.

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie bývalého článku 9.)

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
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Príslušný orgán

1. Členské štáty určia orgán na 
ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

a) udeľovanie, preskúmanie a 
odnímanie akreditácie platobných agentúr 
uvedených v článku 8 ods. 2;

b) akreditáciu koordinačného orgánu 
uvedeného v článku 8 ods. 4;

c) vymenovanie certifikačného 
orgánu uvedeného v článku 11;

d) vykonávanie úloh zverených 
príslušnému orgánu na základe tejto 
kapitoly.

2. Príslušný orgán rozhodne 
prostredníctvom formálneho aktu o 
udelení alebo na základe preskúmania o 
odňatí akreditácie platobnej agentúry a 
koordinačného orgánu, a to vzhľadom na 
preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré 
má prijať Komisia v súlade s článkom 10 
ods. 1 písm. a). Príslušný orgán 
bezodkladne informuje Komisiu o 
akreditáciách a odňatiach akreditácie.

Or. en

(Znenie tohto článku sa zmenilo a presunulo do nového článku 8a.)

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a

Platobné agentúry

1. Platobné agentúry sú útvary alebo 
orgány členských štátov zodpovedné za 
riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v 
článku 5 ods. 2 a článku 6.

S výnimkou uhrádzania platieb sa môže 
vykonávanie daných úloh delegovať.
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2. Členské štáty udelia akreditáciu 
platobnej agentúry útvarom alebo 
orgánom s administratívnou organizáciou 
a systémom vnútornej kontroly, ktoré 
poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, 
riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. 
Na tento účel musia platobné agentúry 
spĺňať minimálne podmienky akreditácie 
týkajúce sa vnútorného prostredia, 
kontrolných činností, informácií, 
komunikácie a monitorovania, stanovené 
Komisiou podľa článku 12a ods. 1 písm. 
a).

Každý členský štát musí obmedziť počet 
svojich akreditovaných platobných 
agentúr takto:

a) na jednu agentúru na 
vnútroštátnej úrovni alebo prípadne na 
jeden región a

b) na jednu agentúru na účely 
riadenia výdavkov z EPZF a EPFRV.

Ak sú však platobné agentúry zriadené na 
regionálnej úrovni, členské štáty okrem 
toho buď akreditujú platobnú agentúru 
na vnútroštátnej úrovni v prípade schém 
pomoci, ktoré sa musia vzhľadom na ich 
charakter riadiť na vnútroštátnej úrovni, 
alebo členské štáty zveria riadenie týchto 
schém svojim regionálnym platobným 
agentúram.

Platobným agentúram, ktoré sa aspoň tri 
roky nezaoberali riadením výdavkov z 
EPZF alebo EPFRV, sa ich akreditácia 
musí odňať.

Po dni nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia nesmú členské štáty 
vymenovať žiadnu novú platobnú 
agentúru.

3. Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách] 
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“) musí osoba zodpovedná za 
akreditovanú platobnú agentúru do 15. 
februára roku nasledujúceho po 
príslušnom finančnom roku pripraviť a 
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poskytnúť Komisii tieto informácie:

a) ročné účty v prípade výdavkov 
vynaložených pri plnení úloh zverených 
príslušnej akreditovanej platobnej 
agentúre v zmysle článku 63 ods. 5 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
ku ktorým sa pripoja informácie 
nevyhnutné na ich schválenie v súlade s 
článkom 51;

b) správu o ročnom finančnom 
schvaľovaní uvedenú v článku 51 ods. 1, 
v ktorej sa uvádza, že výdavky boli 
vynaložené v súlade s článkom 35;

c) vyhlásenie riadiaceho subjektu 
stanovené v článku 63 ods. 6 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa týka 
skutočnosti, že dané informácie sú riadne 
predložené, úplné a presné, ako sa 
stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách,

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách môže Komisia na žiadosť 
dotknutého členského štátu výnimočne 
predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. 
február, a to do 1. marca.

4. Ak akreditovaná platobná 
agentúra nesplní alebo už viac nespĺňa 
jedno alebo viacero akreditačných kritérií 
uvedených v odseku 2, členský štát 
konajúci z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť Komisie jej predmetnú 
akreditáciu odoberie, pokiaľ platobná 
agentúra nevykoná potrebné zmeny v 
lehote, ktorú určí príslušný orgán v 
závislosti od závažnosti problému.

5. Platobné agentúry riadia a 
zabezpečujú kontrolu operácií spojených s 
verejnou intervenciou, za ktoré sú 
zodpovedné, a v tejto oblasti nesú celkovú 
zodpovednosť.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom 
finančného nástroja, ktorý implementuje 
EIB alebo iná medzinárodná finančná 
inštitúcia, v ktorej je daný členský štát 
akcionárom, platobná agentúra vychádza 
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z kontrolnej správy slúžiacej na podporu 
žiadostí o platbu, ktorú predložila EIB 
alebo iná medzinárodná inštitúcia.

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie bývalého článku 8.)

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa

Právomoci Komisie

1. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa:

a) minimálnych podmienok 
akreditácie platobných agentúr uvedených 
v článku 8 ods. 2 a koordinačných 
orgánov uvedených v článku 8 ods. 4;

b) povinností platobných agentúr, 
pokiaľ ide o verejnú intervenciu, a 
pravidiel týkajúcich sa obsahu úloh v 
rámci ich riadiacej a kontrolnej 
zodpovednosti.

2.

Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) postupov vydávania, odnímania a 
preskúmania akreditácie platobných 
agentúr a koordinačných orgánov, ako aj 
postupov dohľadu nad akreditáciou 
platobných agentúr;

b) činností a kontrol, z ktorých 
vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu 
predkladané platobnými agentúrami, 
ktoré sa uvádza v článku 8 ods. 3 písm. c);

c) fungovania koordinačného orgánu 
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a notifikovania informácií Komisii, ako sa 
uvádza v článku 8 ods. 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Or. en

(Znenie tohto článku sa (zmenilo a) presunulo do (nového) článku 12a.)

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a

Koordinačné orgány

V prípade udelenia akreditácie viac ako 
jednej platobnej agentúre vymenujú 
členské štáty verejný koordinačný orgán, 
ktorý poveria týmito úlohami:

a) zhromažďovať informácie, ktoré 
sa majú poskytovať Komisii, a zasielať 
ich Komisii;

b) predkladať správu o výročnom 
schvaľovaní výkonnosti uvedenú v článku 
52 ods. 1;

c) prijímať alebo koordinovať 
opatrenia v záujme odstránenia všetkých 
nedostatkov všeobecnej povahy a 
informovať Komisiu o všetkých 
nadväzujúcich krokoch; prostredníctvom 
akčného plánu uvedeného v článku 39 
ods. 1 a/alebo v článku 40 ods. 1.

d) podporovať a zabezpečovať 
harmonizované uplatňovanie pravidiel 
Únie.

2. Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 
nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové 
nariadenie o rozpočtových pravidlách] 
(ďalej len „nariadenie o rozpočtových 
pravidlách“) musí do 15. februára roku 
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nasledujúceho po príslušnom finančnom 
roku pripraviť a poskytnúť Komisii 
vyhlásenie riadiaceho subjektu v 
nadväznosti na:

a) riadne fungovanie zavedených 
riadiacich systémov, ktoré poskytujú 
potrebné záruky týkajúce sa výstupov 
vykazovaných vo výročnej správe o 
výkonnosti, ako sa stanovuje v článku 63 
ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách,

b) analýzu povahy a rozsahu chýb a 
nedostatkov, ktoré sa na základe auditu a 
kontrol zistili v systémoch, ako aj prijaté 
alebo plánované nápravné opatrenia v 
zmysle článku 63 ods. 5 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V prípade členských štátov, ktoré nemajú 
koordinačný orgán, sa úlohy uvedené v 
tomto článku pridelia príslušnému 
orgánu.

Pokiaľ ide o spracovanie finančných 
informácií uvedených v prvom pododseku 
písmene a), koordinačný orgán podlieha 
osobitnej akreditácii členskými štátmi.

Na správu o výročnom schvaľovaní 
výkonnosti, ktorú predkladá koordinačný 
orgán, sa vzťahuje rozsah stanoviska 
uvedeného v článku 11 ods. 1, a pri jej 
postúpení k nej musí byť pripojené 
vyhlásenie riadiaceho subjektu, ktoré sa 
vzťahuje na celú uvedenú správu.

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie bývalého článku 8.)

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť V predmetnom stanovisku sa musí uviesť 
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aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti 
o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení 
riadiaceho subjektu stanovenom v článku 8
ods. 3 písm. c).

aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti 
o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení 
riadiaceho subjektu stanovenom v článku 
9a ods. 3 písm. c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa 
úloh certifikačných orgánov vrátane 
kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov 
podrobených uvedeným kontrolám, a
pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ 
spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré 
majú tieto orgány vypracovať.

Keď príslušné orgány členských štátov 
určia certifikačný orgán uvedený v článku 
11 a informujú o tom Komisiu, Komisia 
Európskemu parlamentu predloží 
komplexný zoznam všetkých takýchto
orgánov najneskôr do jedného roka od... 
[dátum začatia uplatňovania tohto 
nariadenia] a druhýkrát najneskôr do 
štyroch rokov po tomto dátume;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vo vykonávacích aktoch sa uvádzajú aj: vypúšťa sa

a) zásady auditu, z ktorých 
vychádzajú stanoviská certifikačných 
orgánov vrátane posúdenia rizík, 
vnútorných kontrol, ako aj požadovanej 
úrovne audítorských dôkazov;

b) metódy auditu, ktoré majú na 
účely predloženia svojich stanovísk 
používať certifikačné orgány, a to s 
prihliadnutím na medzinárodné 
audítorské štandardy.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Hlava II – kapitola II a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA IIa

Poradenská služba pre poľnohospodárske 
podniky

Článok 11a

Poradenská služba pre poľnohospodárske 
podniky

1. Členské štáty do strategického 
plánu SPP zahrnú systém poskytovania 
služieb na poskytovanie poradenstva 
poľnohospodárom a iným prijímateľom 
podpory SPP v otázkach 
obhospodarovania pôdy a riadenia 
poľnohospodárskeho podniku 
(„poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky“).

2. Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky zahŕňajú 
hospodárske, environmentálne a sociálne 
rozmery a zabezpečujú aktuálne 
technologické a vedecké informácie 
získané prostredníctvom výskumu 
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a inovácií. Začlenia sa do prepojených 
služieb poradcov poľnohospodárskych 
podnikov, výskumníkov, organizácií 
poľnohospodárov a iných 
zainteresovaných strán, ktoré tvoria 
poľnohospodárske vedomostné 
a inovačné systémy (AKIS)

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytované poľnohospodárske 
poradenstvo bolo nestranné a poradcovia 
neboli vystavení konfliktu záujmov.

4. Poradenské služby pre 
poľnohospodárske podniky zahŕňajú 
minimálne:

a) všetky požiadavky, podmienky 
a záväzky riadenia vzťahujúce sa na 
poľnohospodárov a iných prijímateľov 
stanovené v strategických plánoch SPP 
vrátane požiadaviek a noriem v rámci 
kondicionality a podmienok týkajúcich sa 
podporných režimov, ako aj informácie 
o finančných nástrojoch 
a podnikateľských plánoch stanovených 
v strategickom pláne SPP;

b) požiadavky, ktoré vymedzili 
členské štáty v záujme vykonávania 
smernice 2000/60/ES, smernice 
92/43/EHS, smernice 2009/147/ES, 
smernice 2008/50/ES, smernice (EÚ) 
2016/2284, nariadenia (EÚ) 2016/2031, 
nariadenia (EÚ) 2016/429, článku 55 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/20091a a smernice 
2009/128/ES;

c) poľnohospodárske postupy 
brániace vzniku antimikrobiálnej 
rezistencie, ako sa uvádza v oznámení 
„Európsky akčný plán „jedno zdravie“ 
proti antimikrobiálnej rezistencii“1b;

d) riadenie rizík, ako sa uvádza v 
článku 70 nariadenia (EÚ) .../… 
[nariadenie o strategických plánoch 
SPP];

e) podporu inovácií predovšetkým na 
účely prípravy a vykonávania projektov 
operačnej skupiny európskeho partnerstva 
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v oblasti inovácií zameraného na 
poľnohospodársku produktivitu 
a udržateľnosť, ako sa uvádza 
v článku 114;

f) rozvoj digitálnych technológií v 
poľnohospodárstve a vo vidieckych 
oblastiach a uľahčenie prístupu k nim, 
ako sa uvádza v článku 102.

3. Špecifické požiadavky týkajúce sa 
poľnohospodárskeho poradenského 
systému:

a) Členské štáty prostredníctvom 
vhodného verejného postupu zabezpečia, 
aby poradcovia pracujúci v rámci 
poľnohospodárskeho poradenského 
systému boli dostatočne kvalifikovaní a 
aby pravidelne absolvovali školenia.

b) Členské štáty zabezpečia oddelenie 
medzi poradenstvom a kontrolou. V tejto 
súvislosti a bez toho, aby bolo dotknuté 
vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu 
verejnosti k dokumentom, členské štáty 
zabezpečia, aby vybrané a určené orgány 
uvedené v článku 12 ods. 1 neposkytovali 
nijaké osobné alebo individuálne 
informácie alebo údaje, ktoré získajú v 
priebehu svojej poradenskej činnosti, 
iným osobám, ako je prijímateľ, ktorý 
spravuje príslušný poľnohospodársky 
podnik, okrem prípadu nezrovnalosti či 
porušenia zisteného v priebehu svojej 
činnosti, pre ktorý vnútroštátne právo 
alebo právo Únie stanovuje povinnosť 
informovať verejný orgán, najmä v 
prípade trestného činu. Dotknutý 
vnútroštátny orgán poskytne 
potenciálnemu prijímateľovi príslušný 
zoznam vybraných a určených orgánov 
uvedených v článku 12 ods. 1, a to najmä 
elektronickými prostriedkami.

__________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 
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309, 24.11.2009, s. 1).

1b „Európsky akčný plán „jedno zdravie“ 
proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR)“ 
[COM(2017) 339 final].

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie článku 13 COM(2018)0392 z 1. júna 2018.)

Odôvodnenie

Článok 13 písm. f) Strategický plán – dopĺňa sa „a uľahčenie prístupu k nim“; 3. Špecifické 
požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskeho poradenského systému sú uvedené v aktuálnom 
horizontálnom nariadení, článok 13 (1; 2; 3); doplnenie v odseku 3. Špecifické požiadavky 
týkajúce sa poľnohospodárskeho poradenského systému: Členské štáty „prostredníctvom 
vhodného verejného postupu“ zabezpečia, aby poradcovia pracujúci v rámci 
poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne 
absolvovali školenia.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa

Rozpočtový strop

1. Ročný strop výdavkov EPZF tvoria 
maximálne sumy, ktoré sú na tento účel 
stanovené podľa nariadenia (EÚ, 
Euratom) [COM(2018) 322 final].

2. V prípade, že sa v práve Únie 
stanovujú sumy, ktoré sa majú odpočítať 
od súm uvedených v odseku 1 alebo k nim 
pripočítať, Komisia musí prijať 
vykonávacie akty bez uplatnenia postupu 
uvedeného v článku 101, a tak stanoviť 
čistý zostatok, ktorý je k dispozícii na 
výdavky EPZF na základe údajov, ktoré 
sa uvádzajú v právnych predpisoch Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a

Právomoci Komisie

Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa:

a) minimálnych podmienok 
akreditácie platobných agentúr uvedených 
v článku 9a ods. 2 a koordinačných 
orgánov uvedených v článku 10a ods. 4;

b) povinností platobných agentúr, 
pokiaľ ide o verejnú intervenciu, a 
pravidiel týkajúcich sa obsahu úloh v 
rámci ich riadiacej a kontrolnej 
zodpovednosti.

c) postupov vydávania, odnímania a 
preskúmania akreditácie platobných 
agentúr a koordinačných orgánov, ako aj 
postupov dohľadu nad akreditáciou 
platobných agentúr;

d) činností a kontrol, z ktorých 
vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu 
predkladané platobnými agentúrami, 
ktoré sa uvádza v článku 9 ods. 3 písm. c);

e) fungovania koordinačného orgánu 
a notifikovania informácií Komisii, ako sa 
uvádza v článku 10a ods. 4.

3. Komisia prijme delegované akty na 
doplnenie tohto nariadenia stanovením 
pravidiel týkajúcich sa úloh 
certifikačných orgánov vrátane kontrol, 
ktoré sa majú vykonať, a orgánov 
podrobených uvedeným kontrolám, a 
pravidiel týkajúcich sa osvedčení a správ 
spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré 
majú tieto orgány vypracovať.

V týchto delegovaných aktoch sa 
stanovujú aj:
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a) zásady auditu, z ktorých 
vychádzajú stanoviská certifikačných 
orgánov vrátane posúdenia rizík, 
vnútorných kontrol, ako aj požadovanej 
úrovne audítorských dôkazov;

b) metódy auditu, ktoré majú na 
účely predloženia svojich stanovísk 
používať certifikačné orgány, a to s 
prihliadnutím na medzinárodné 
audítorské štandardy.

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie bývalého článku 10.)

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13 vypúšťa sa

Dodržiavanie stropu

1. Ak sa v právnych predpisoch Únie 
stanovuje v súvislosti s niektorým 
členským štátom finančný strop 
poľnohospodárskych výdavkov v eurách, 
dané výdavky sa refundujú s 
prihliadnutím na uvedený strop stanovený 
v eurách, a v prípade, že sa uplatňujú 
články 37 až 40, refundujú sa s náležitými 
úpravami.

2. Rozpočtové prostriedky pridelené 
členským štátom na účely intervencií vo 
forme priamych platieb v zmysle článku 
81 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], ktoré sú 
opravené prostredníctvom úprav 
stanovených v článku 15 tohto 
nariadenia, sa považujú za finančné 
stropy v eurách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a

Riadiaci orgán

1. Členské štáty si pre svoje 
strategické plány SPP určia riadiaci 
orgán. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
príslušný systém riadenia a kontroly 
štruktúru, ktorou sa zabezpečí jasné 
rozdelenie a oddelenie funkcií medzi 
riadiacim orgánom a ostatnými orgánmi. 
Členské štáty sú zodpovedné za 
zabezpečenie účinného fungovania 
systému počas celého obdobia trvania 
strategického plánu SPP.

2. Riadiaci orgán je zodpovedný za 
riadenie a vykonávanie strategického 
plánu SPP účinným, efektívnym 
a správnym spôsobom. Predovšetkým 
zabezpečuje, aby:

a) existoval vhodný bezpečný 
elektronický systém zaznamenávania, 
uchovávania, správy a oznamovania 
štatistických údajov o pláne a jeho 
vykonávaní, ktoré sú potrebné na účely 
monitorovania a hodnotenia, a najmä 
informácií potrebných na sledovanie 
pokroku pri dosahovaní stanovených 
cieľov a cieľových hodnôt;

b) prijímatelia a iné subjekty 
zapojené do vykonávania intervencií:

i) boli informovaní o povinnostiach, 
ktoré im vyplývajú z poskytnutej pomoci, 
a aby pre všetky transakcie, ktoré súvisia 
s operáciou, viedli buď oddelený účtovný 
systém, alebo používali patričný účtovný 
kód;

ii) poznali požiadavky pre 
poskytovanie údajov riadiacemu orgánu a 
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zaznamenávanie výstupov a výsledkov;

c) sa dotknutým prijímateľom 
poskytol – v prípade potreby v 
elektronickej podobe, zoznam povinných 
požiadaviek na riadenie a minimálnych 
noriem dobrého poľnohospodárskeho a 
environmentálneho stavu pôdy 
stanovených podľa hlavy III kapitoly I 
oddielu 2 nariadenia EÚ [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], ktoré sa 
majú uplatňovať na úrovni 
poľnohospodárskych podnikov, ako aj 
jasné a presné informácie o nich;

d) hodnotenie ex ante uvedené v 
článku 125 nariadenia (EÚ) č. 
[nariadenie o strategických plánoch SPP] 
bolo v zhode so systémom hodnotenia a 
monitorovania a aby sa schválilo a 
predložilo Komisii,

e) existoval plán hodnotenia uvedený 
v článku 126 nariadenia (EÚ) č. 
[nariadenie o strategických plánoch SPP], 
aby sa ex post hodnotenie uvedené 
v spomínanom článku vykonalo v rámci 
lehôt stanovených v tomto nariadení, aby 
takéto hodnotenia boli v súlade so 
systémom monitorovania a hodnotenia 
a aby sa predkladali ich monitorovaciemu 
výboru uvedenému v článku 111 aj 
Komisii;

f) monitorovací výbor mal 
k dispozícii informácie a dokumenty 
potrebné na monitorovanie vykonávania 
strategického plánu SPP vzhľadom na 
jeho špecifické ciele a priority;

g) bola vypracovaná výročná správa 
o výsledkoch vrátane súhrnných 
monitorovacích tabuliek a aby sa táto 
tabuľka po konzultácii s monitorovacím 
výborom predložila Komisii;

h) sa zaviedli príslušné následné 
opatrenia nadväzujúce na pripomienky 
Komisie týkajúce sa výročných správ 
o výkonnosti;

i) platobná agentúra pred 
schválením platieb dostala všetky 
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potrebné informácie, najmä o vykonaných 
postupoch a akýchkoľvek kontrolách 
vykonaných v súvislosti s intervenciami 
vybranými na financovanie;

j) prijímatelia v rámci intervencií 
financovaných z EPFRV okrem 
intervencií súvisiacich s oblasťou a so 
zvieratami priznávali finančnú podporu, 
ktorú dostali, vrátane vhodného 
používania znaku Únie v súlade 
s pravidlami stanovenými Komisiou 
v súlade s odsekom 5;

k) sa strategický plán SPP 
propagoval, okrem iného aj 
prostredníctvom siete SPP, tým, že 
informuje potenciálnych prijímateľov, 
profesijné organizácie, hospodárskych 
a sociálnych partnerov, inštitúcie, ktoré sa 
podieľajú na propagácii rovnosti medzi 
ženami a mužmi, a dotknuté mimovládne 
organizácie vrátane environmentálnych 
organizácií o možnostiach, ktoré 
strategický plán SPP ponúka, 
a pravidlách na získanie prístupu 
k financovaniu v rámci strategického 
plánu SPP, ako aj tým, že informuje 
prijímateľov a širokú verejnosť o tom, 
akú podporu Únia poskytuje na 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
v rámci strategického plánu SPP.

3. Členský štát alebo riadiaci orgán 
môže určiť jeden alebo viac 
sprostredkovateľských orgánov vrátane 
miestnych orgánov, subjektov 
regionálneho rozvoja alebo 
mimovládnych organizácií, ktoré budú 
intervencie v rámci strategického plánu 
SPP riadiť a vykonávať.

4. Ak je časť úloh riadiaceho orgánu 
delegovaná na iný orgán, riadiaci orgán 
ďalej plne zodpovedá za účinnosť 
a správnosť riadenia a plnenia týchto 
úloh. Riadiaci orgán zabezpečí, aby 
existovali náležité ustanovenia, aby mohol 
iný orgán získať všetky údaje 
a informácie potrebné na vykonávanie 
týchto úloh.
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5. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 138 
nariadenia (EÚ) [nariadenie o 
strategických plánoch SPP], ktorými sa 
dopĺňa toto nariadenie o podrobné 
pravidlá uplatňovania požiadaviek na 
informácie, publicitu a viditeľnosť, ktoré 
sú uvedené v odseku 2 písm. j) a k). 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 139 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) .../... [nariadenie o strategických 
plánoch SPP].

Or. en

(Pozri (zmenené) znenie článku 110 „Riadiaci orgán“ COM(2018)0392 final – 2018/0216 
(COD) z 1. júna 2018.)

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14 vypúšťa sa

Poľnohospodárska rezerva

1. Na začiatku každého roka sa v 
rámci EPZF zriadi rezerva určená na 
poskytovanie dodatočnej podpory pre 
poľnohospodársky sektor na účely 
riadenia trhu alebo jeho stabilizácie, 
prípadne na riešenie krízových situácií, 
ktoré majú vplyv na poľnohospodársku 
produkciu alebo distribúciu (tzv. 
poľnohospodárska rezerva).

Rozpočtové prostriedky na účely 
poľnohospodárskej rezervy sa do rozpočtu 
Únie začleňujú priamo.

Finančné prostriedky z 
poľnohospodárskej rezervy sa poskytujú 
na opatrenia podľa článkov 8 až 21 a 
článkov 219, 220 a 221 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 na daný rok alebo roky, na 
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ktoré sa požaduje dodatočná podpora.

2. Výška poľnohospodárskej rezervy 
predstavuje na začiatku každého roka v 
rámci obdobia 2021 – 2027 aspoň 400 
miliónov EUR v bežných cenách. Komisia 
môže v náležitom prípade počas daného 
roka upraviť výšku poľnohospodárskej 
rezervy, a to vzhľadom na vývoj alebo 
perspektívy trhu v súčasnom alebo 
nasledujúcom roku, pričom zohľadní 
dostupné rozpočtové prostriedky v rámci 
EPZF.

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 
neviazané rozpočtové prostriedky z 
poľnohospodárskej rezervy prenesú bez 
časového obmedzenia na financovanie 
poľnohospodárskej rezervy do 
nasledujúcich finančných rokov.

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 
písm. d) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa celková nevyužitá suma 
krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii ku 
koncu roka 2020, prenesie do roku 2021 
bez toho, aby sa vrátila do rozpočtových 
riadkov vzťahujúcich sa na opatrenia 
uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c), a 
sprístupní sa na účely financovania
poľnohospodárskej rezervy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poľnohospodárska rezerva Krízová rezerva

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na začiatku každého roka sa v rámci 
EPZF zriadi rezerva určená na 
poskytovanie dodatočnej podpory pre 
poľnohospodársky sektor na účely riadenia 
trhu alebo jeho stabilizácie, prípadne na 
riešenie krízových situácií, ktoré majú 
vplyv na poľnohospodársku produkciu 
alebo distribúciu (tzv. poľnohospodárska
rezerva).

Na začiatku každého roka sa zriadi rezerva 
určená na poskytovanie dodatočnej 
podpory pre poľnohospodársky sektor na 
riešenie krízových situácií, ktoré majú 
vplyv na poľnohospodársku produkciu 
alebo distribúciu (tzv. krízová rezerva).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové prostriedky na účely 
poľnohospodárskej rezervy sa do rozpočtu 
Únie začleňujú priamo.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné prostriedky z 
poľnohospodárskej rezervy sa poskytujú 
na opatrenia podľa článkov 8 až 21 a 

vypúšťa sa
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článkov 219, 220 a 221 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 na daný rok alebo roky, na 
ktoré sa požaduje dodatočná podpora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výška poľnohospodárskej rezervy 
predstavuje na začiatku každého roka v 
rámci obdobia 2021 – 2027 aspoň 400 
miliónov EUR v bežných cenách. Komisia 
môže v náležitom prípade počas daného 
roka upraviť výšku poľnohospodárskej
rezervy, a to vzhľadom na vývoj alebo 
perspektívy trhu v súčasnom alebo 
nasledujúcom roku, pričom zohľadní 
dostupné rozpočtové prostriedky v rámci 
EPZF.

Výška krízovej rezervy predstavuje na 
začiatku každého roka v rámci obdobia 
2021 – 2027 aspoň 400 miliónov EUR v 
bežných cenách. Komisia môže v 
náležitom prípade počas daného roka 
upraviť výšku krízovej rezervy, a to 
vzhľadom na dostupné pripísané príjmy
alebo vrátené sumy z nezrovnalostí v 
oblasti poľnohospodárstva v okruhu 2 
ako prvý a hlavný zdroj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že dostupné rozpočtové 
prostriedky uvedené v prvom pododseku 
nie sú dostatočné, finančná disciplína sa 
môže ako posledná možnosť použiť na 
doplnenie ročnej krízovej rezervy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a

Monitorovací výbor

1. Členský štát pred predložením 
strategického plánu SPP zriadi výbor na 
monitorovanie vykonávania strategického 
plánu SPP (ďalej len „monitorovací 
výbor“). Každý monitorovací výbor prijme 
svoj rokovací poriadok. Monitorovací 
výbor sa stretáva aspoň raz do roka 
a posudzuje všetky otázky, ktoré majú 
vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní 
cieľových hodnôt strategického plánu 
SPP. Členský štát uverejní rokovací 
poriadok monitorovacieho výboru a všetky 
údaje a informácie, ktoré si vymieňa 
s monitorovacím výborom online.

2. Členský štát rozhoduje o zložení 
monitorovacieho výboru a zabezpečuje 
rovnomerné zastúpenie príslušných 
verejných orgánov, sprostredkovateľských 
orgánov a zástupcov partnerov uvedených 
v článku 94 ods. 3 nariadenia EÚ 
[nariadenie o strategických plánoch SPP]. 
Každý člen monitorovacieho výboru má 
jeden hlas. Členský štát uverejní zoznam 
členov monitorovacieho výboru online. 
Zástupcovia Komisie sa na práci 
monitorovacieho výboru podieľajú 
v poradnej funkcii.

3. Monitorovací výbor skúma najmä:

a) pokrok pri vykonávaní 
strategického plánu SPP a pri plnení 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt;

b) všetky otázky, ktoré ovplyvňujú 
výkonnosť strategického plánu SPP, 
a opatrenia prijaté na riešenie týchto 
otázok;

c) prvky ex ante posúdenia uvedené 
v článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) [VN] 
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a strategický dokument uvedený 
v článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) [VN];

d) pokrok dosiahnutý pri realizácii 
hodnotení, syntézy hodnotení a akékoľvek 
následné opatrenia prijaté na základe 
zistení týchto hodnotení;

e) implementácii informačných 
aktivít a akcií na zabezpečenie 
viditeľnosti;

f) budovanie administratívnych 
kapacít verejných orgánov a prijímateľov, 
tam, kde je to potrebné.

4. Monitorovací výbor sa vyjadruje k:

g) návrhu strategického plánu SPP;

h) metodike a kritériám použitým pri 
výbere operácií;

i) výročným správam o výkonnosti;

j) plánu hodnotenia a všetkým jeho 
zmenám;

k) všetkým návrhom riadiaceho 
orgánu na zmenu strategického plánu 
SPP.

Or. en

(Pozri znenie článku 111 „Monitorovací výbor“ COM (2018)0392 final.)

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Miera úprav určená v súlade 
s týmto článkom sa uplatňuje len 
na priame platby nad 2 000 EUR, ktoré sa 
poľnohospodárom majú poskytnúť 
v príslušnom kalendárnom roku.

Or. en



PE629.392v01-00 34/56 PR\1165936SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade zároveň s návrhom 
rozpočtu na rozpočtový rok N svoje 
prognózy na rozpočtové roky N - 1, N a N 
+ 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 písm. b) Komisia 
musí predmetné satelitné údaje bezplatne 
poskytovať príslušným orgánom 
zodpovedným za systém monitorovania 
plôch alebo poskytovateľom služieb, ktoré 
tieto orgány poverili ich zastupovaním.

V súlade s článkom 7 písm. b) Komisia 
musí predmetné satelitné údaje bezplatne 
poskytovať príslušným orgánom 
zodpovedným za systém monitorovania a 
kontroly plôch alebo poskytovateľom 
služieb, ktoré tieto orgány poverili ich 
zastupovaním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže vykonávaním úloh 
týkajúcich sa techník alebo pracovných 
metód v súvislosti so systémom 
monitorovania plôch uvedeným v článku 
64 ods. 1 písm. c) poveriť špecializované 
subjekty.

Komisia môže vykonávaním úloh 
týkajúcich sa techník alebo pracovných 
metód v súvislosti so systémom 
monitorovania a kontroly plôch uvedeným 
v článku 64 ods. 1 písm. c) poveriť 
špecializované subjekty.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Priebežné platby sa vyplácajú na 
každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa 
uplatnením miery príspevku za každý typ 
intervencie na vynaložené verejné výdavky 
súvisiace s touto intervenciou, ako sa 
uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… 
[nariadenie o strategických plánoch SPP].

1. Priebežné platby sa vyplácajú na 
každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa 
uplatnením miery spolufinancovania za 
každý typ intervencie na vynaložené 
verejné výdavky súvisiace s touto 
intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) suma uvedená v prvom vyhlásení o 
výdavkoch už musela byť vyplatená do 
finančného nástroja a môže dosahovať 
výšku najviac 25 % celkovej sumy 
príspevku v rámci strategického plánu SPP 
vyčleneného na finančné nástroje podľa 
príslušnej dohody o financovaní;

a) suma uvedená v prvom vyhlásení o 
výdavkoch už musela byť vyplatená do 
finančného nástroja a môže dosahovať 
výšku najviac 25 % celkovej sumy 
spolufinancovania v rámci strategického 
plánu SPP vyčleneného na finančné 
nástroje podľa príslušnej dohody o 
financovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

b) boli vynaložené v súlade s 
uplatniteľnými pravidlami Únie a,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci výročného schvaľovania 
výkonnosti uvedeného v článku 52 
Komisia zistí, že rozdiel medzi 
deklarovanými výdavkami a sumou 
zodpovedajúcou príslušnému vykázanému 
výstupu prekračuje 50 % a členský štát 
nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa pozastavia mesačné platby 
uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné 
platby uvedené v článku 30.

Ak v rámci výročného schvaľovania 
výkonnosti uvedeného v článku 52 
Komisia zistí, že rozdiel medzi 
deklarovanými výdavkami a sumou 
zodpovedajúcou príslušnému vykázanému 
výstupu prekračuje 50 % a členský štát 
nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, 
Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 
sa pozastavia mesačné platby uvedené v 
článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby 
uvedené v článku 30.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá 
týkajúce sa prvkov akčných plánov a 
postup zavedenia akčných plánov.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

Komisia na tento účel prijme delegované
akty v súlade s článkom 100 na doplnenie 
tohto nariadenia stanovením ďalších 
pravidiel týkajúcich sa prvkov akčných 
plánov, ktoré zahŕňajú predovšetkým 
vymedzenie ukazovateľov pokroku a 
postup zavedenia akčných plánov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá o 
prvkoch akčných plánov a postup 
zavedenia akčných plánov. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 101 ods. 3.

Komisia môže prijať delegované akty v 
súlade s článkom 100 na doplnenie tohto 
nariadenia stanovením ďalších pravidiel 
týkajúcich sa prvkov akčných plánov a 
postupu zavedenia akčných plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie akty prijaté podľa prvého
pododseku tohto odseku sa zohľadnia vo 
vykonávacích aktoch určujúcich mesačné 
platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo 
priebežné platby uvedené v článku 30.

Delegované akty prijaté podľa druhého
pododseku odseku 1 sa zohľadnia vo 
vykonávacích aktoch určujúcich mesačné 
platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo 
priebežné platby uvedené v článku 30.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa intervencií alebo opatrení, v 
prípade ktorých členské štáty môžu platiť 

vypúšťa sa
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preddavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade naliehavej situácie Komisia 
môže na vyriešenie konkrétnych 
problémov súvisiacich s uplatňovaním 
tohto článku prijať vykonávacie akty.
Uvedené vykonávacie akty sa môžu 
odchyľovať od odseku 2, avšak len v 
miere a počas obdobia, ktoré sú na to 
nevyhnutne potrebné.

V prípade naliehavej situácie Komisia 
môže na vyriešenie konkrétnych 
problémov súvisiacich s uplatňovaním 
tohto článku prostredníctvom postupu pre 
naliehavé prípady uvedeného v článku 
100a prijať delegované akty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 44 vypúšťa sa
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Informačné opatrenia

1. Cieľom poskytovania informácií 
financovaného podľa článku 7 písm. e) je 
najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a 
rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť 
verejnosti o obsahu a cieľoch tejto 
politiky, prostredníctvom informačných 
kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v 
období po krízach, informovať 
poľnohospodárov a ostatné strany 
pôsobiace vo vidieckych oblastiach, 
podporovať európsky model 
poľnohospodárstva, ako aj pomôcť 
občanom, aby mu porozumeli.

Predmetnými opatreniami sa poskytujú 
jasné, objektívne a komplexné informácie 
v Únii aj mimo nej.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 
môžu pozostávať z:

a) ročných pracovných programov 
alebo iných osobitných opatrení 
podnikaných tretími stranami;

b) činností vykonávaných na podnet 
Komisie.

Uvedené opatrenia vyžadované na základe 
právnych predpisov alebo opatrenia, ktoré 
sú už financované v rámci inej akcie 
Únie, sú vylúčené.

Na účely vykonávania činností uvedených 
v prvom pododseku písm. b) môžu Komisii 
pomáhať externí experti.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii politických priorít Únie, 
pokiaľ tieto priority súvisia so 
všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

3. Komisia raz ročne uverejní výzvu 
na predkladanie návrhov s dodržaním 
podmienok stanovených v nariadení o 
rozpočtových pravidlách.

4. O opatreniach plánovaných a 
prijatých podľa tohto článku sa musí 
informovať výbor uvedený v článku 101 
ods. 1.
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5. Komisia každé dva roky predkladá 
správu o vykonávaní tohto článku 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté do nového článku 6a – žiadne zmeny obsahu.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
oddielom 2 tejto kapitoly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá schvaľovania 
účtov podľa odseku 1, pokiaľ ide o 
opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti 
s prijatím vykonávacích aktov uvedených v 
odseku 1 druhom pododseku a ich 
vykonávaním vrátane výmeny informácií 
medzi Komisiou a členskými štátmi a 
termínov, ktoré sa majú dodržať.

Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 100 na doplnenie tohto 
nariadenia stanovením pravidiel
schvaľovania účtov podľa odseku 1, pokiaľ 
ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v 
súvislosti s prijatím vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 1 druhom pododseku 
a ich vykonávaním vrátane výmeny 
informácií medzi Komisiou a členskými 
štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 52 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výročné schvaľovanie výkonnosti Polročné schvaľovanie výkonnosti

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2.

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 101 ods. 2. Komisia 
pred predložením návrhu vykonávacieho 
aktu v súlade s článkom 3 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 informuje o 
svojom zámere dotknutý členský štát a 
poskytne mu príležitosť predložiť 
pripomienky v lehote najmenej 30 dní.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je v súlade s článkom 100 
splnomocnená prijímať delegované akty 
na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá 
týkajúce sa kritérií na odôvodnenia 
dotknutého členského štátu a metodiky a 
kritérií na uplatnenie znížení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá o 
opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v 
súvislosti s prijatím vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 1 a ich vykonávaním 
vrátane výmeny informácií medzi 
Komisiou a členskými štátmi a postupov a 
termínov, ktoré sa majú dodržať.

Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 100 na doplnenie tohto 
nariadenia stanovením pravidiel o 
opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v 
súvislosti s prijatím vykonávacích aktov 
uvedených v odseku 1 a ich vykonávaním 
vrátane výmeny informácií medzi 
Komisiou a členskými štátmi a postupov a 
termínov, ktoré sa majú dodržať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia posudzuje sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistených nedostatkov.

2. Komisia posúdi sumy, ktoré sa 
majú vylúčiť, na základe závažnosti 
zistenej nezlučiteľnosti. Komisia náležite 
zohľadní charakter porušenia, ako aj 
finančnú ujmu spôsobenú Únii. Vylúčenie 
stanoví na základe identifikácie 
neoprávnene vynaložených súm.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o 
opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v 
súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 a jeho 
vykonávaním, vrátane výmeny informácií 
medzi Komisiou a členskými štátmi a 
termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj 
zmierovacieho postupu stanoveného v 
odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia 
a organizácie práce zmierovacieho orgánu.

Komisia prijme delegované akty v súlade s 
článkom 100 na doplnenie tohto 
nariadenia stanovením pravidiel, pokiaľ 
ide o opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v 
súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu 
uvedeného v odseku 1 a jeho 
vykonávaním, vrátane výmeny informácií 
medzi Komisiou a členskými štátmi a 
termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj 
zmierovacieho postupu stanoveného v 
odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia 
a organizácie práce zmierovacieho orgánu. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly 
potrebnú na účinné riadenie rizík. 
Zodpovedný orgán vyberie z celkového 
súboru žiadateľov kontrolnú vzorku, 
ktorá sa v prípade potreby skladá z 
náhodnej časti, aby získal reprezentatívnu 
mieru výskytu chýb, a z rizikovej časti, 
ktorá sa zameria na oblasti s najväčším 
rizikom výskytu chýb.

Or. en

Odôvodnenie

Prevzaté z aktuálneho horizontálneho nariadenia, článok 59 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 61
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 61 vypúšťa sa

Zlučiteľnosť intervencií na účely kontrol 
v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na účely uplatňovania intervencií v 
sektore vinohradníctva a vinárstva podľa 
nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o 
strategických plánoch SPP] členské štáty 
zabezpečia, aby boli administratívne a 
kontrolné postupy, ktoré sa na tieto 
intervencie uplatňujú, zlučiteľné s 
integrovaným systémom podľa kapitoly II 
tejto hlavy, pokiaľ ide o tieto prvky:

a) systémy identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov;

b) kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o pomoc na intervencie 
zamerané na plochu uvedené v článku 63 
ods. 2 a vykonávané podľa národných 
strategických plánov SPP, členské štáty 
vyžadujú podanie žiadosti pomocou 
formulára geopriestorovej žiadosti, ktorý
poskytne príslušný orgán.

1. Pokiaľ ide o pomoc na intervencie 
zamerané na plochu uvedené v článku 63 
ods. 2 a vykonávané podľa národných 
strategických plánov SPP, členské štáty 
vyžadujú podanie žiadosti pomocou 
formulára, ktorý im v rámci
geopriestorovej žiadosti poskytne príslušný 
orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zriadia systém kontroly a 
sankcií pre pomoc, ako sa uvádza v 
článku 63.

Členské štáty zriadia systém kontroly a 
sankcií pre pomoc, ako sa uvádza v 
článku 63. Členské štáty vykonávajú 
prostredníctvom platobných agentúr alebo 
orgánov nimi poverených administratívne 
kontroly žiadostí o pomoc s cieľom overiť 
oprávnenosť podmienok na poskytnutie 
pomoci. Tieto kontroly sa doplnia 
kontrolami na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 57 ods. 1 až 5 sa uplatňujú 
mutatis mutandis.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) formy, obsahu a podmienok 
zasielania alebo sprístupňovania týchto 
informácií Komisii:

a) formy a podmienok zasielania 
alebo sprístupňovania týchto informácií 
Komisii:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) základných charakteristík a 
pravidiel, ktorými sa riadi systém 
podávania geopriestorových žiadostí a 
systém monitorovania plôch, ako sa 
uvádza v článkoch 67 a 68.

b) Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 100 
na doplnenie tohto nariadenia stanovením 
pravidiel týkajúcich sa obsahu zasielania 
a sprístupňovania týchto informácií 
Komisii:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno b – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) hodnotiacich správ o kvalite 
systému identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov, systému 
podávania geopriestorových žiadostí a 
systému monitorovania plôch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno b – bod ii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) informácií o nápravných 
opatreniach, ktoré majú uskutočniť 
členské štáty, ako sa uvádza v článkoch 
66, 67 a 68;

Or. en



PE629.392v01-00 48/56 PR\1165936SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 1 – písmeno b – bod iii (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) základných charakteristík a 
pravidiel, ktorými sa riadi systém 
podávania geopriestorových žiadostí a 
systém monitorovania plôch, ako sa 
uvádza v článkoch 67 a 68.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 101
pri zmene prahovej hodnoty uvedenej v 
prvom pododseku.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 100
pri zmene prahovej hodnoty uvedenej v 
prvom pododseku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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); a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stanovujú kontrolnú vzorku v 
prípade kontrol uvedených 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].

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Z článku 84 ods. 3 písm. d) sa stáva článok 84 ods. 4 (nový) a na jeho začiatok sa dopĺňajú 
slová „členské štáty“.
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Členské štáty stanovujú kontrolnú 
vzorku v prípade kontrol uvedených v 
odseku 3 písm. 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].

Or. en

Odôvodnenie

Z článku 84 ods. 3 písm. d) sa stáva článok 84 ods. 3 písm. a) (nový) a na jeho začiatok sa 
dopĺňajú slová „členské štáty“.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 85 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu prijímateľov 
administratívnych sankcií oslobodiť, ak 
výška prijatej pomoci v jednom roku 
predstavuje 1 250 EUR alebo menej a ak 
je oprávnená plocha menšia ako 10 ha.

Or. en

Odôvodnenie

Z odseku 3a. sa stáva nový odsek 4.
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade opakovaného nesúladu 
musí byť percentuálne zníženie vyššie ako 
zníženie, ktoré sa uplatňuje v prípade 
nesúladu z dôvodu nedbanlivosti, pri 
ktorom sa udelila sankcia po prvý raz.

3. V prípade opakovaného nesúladu 
predstavuje percentuálne zníženie 
spravidla 10 % z celkovej výšky platieb 
uvedených v odseku 1 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 86 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade zámerného nesúladu 
musí byť daný percentuálny podiel vyšší 
ako ten, ktorý sa uplatňuje v prípade 
opakovaného nesúladu podľa odseku 3, a 
môže viesť až k úplnému vylúčeniu z 
platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden 
kalendárny rok alebo viacero kalendárnych 
rokov.

4. V prípade zámerného nesúladu 
musí daný percentuálny podiel 
predstavovať aspoň 15 % celkovej výšky 
platieb uvedených v odseku 1 tohto článku
a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z 
platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden 
kalendárny rok alebo viacero kalendárnych 
rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) vyhlásenia riadiaceho subjektu a 
ročných účtov platobných agentúr;

ii) manažérskych vyhlásení o 
vierohodnosti a ročných účtovných 
závierok akreditovaných platobných 
agentúr podľa vymedzenia v článku 10a, 
ako aj výsledkov všetkých dostupných 
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uskutočnených auditov a kontrol;

Or. en

(V návrhu COM je odkaz na článok 8 – Koordinačné orgány; vzhľadom na novú štruktúru 
riadiacich orgánov sa vkladá odkaz na nový článok 10a.)

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 96 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty nesmú uverejniť informácie 
uvedené v článku 44 ods. 3 písm. a) a b) 
nariadenia (EÚ).../... [VN], ak je výška 
pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom 
roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR.

Členské štáty nesmú uverejniť informácie 
uvedené v článku 44 ods. 3 písm. a) a b) 
nariadenia (EÚ).../... [VN], ak je výška 
pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom 
roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR a 
ak je oprávnená plocha menšia ako 10 ha.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 100 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 100a

Postup pre naliehavé prípady

1. Delegované akty prijaté podľa 
tohto článku nadobúdajú účinnosť ihneď 
a uplatňujú sa, pokiaľ sa voči v súlade s 
odsekom 2 nevznesie námietka. V 
oznámení delegovaného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú 
dôvody použitia postupu pre naliehavé 
prípady.

2. Európsky parlament alebo Rada 
môžu vzniesť voči delegovanému aktu 
námietku v súlade s postupom uvedeným 
v článku 100 ods. 6. V takom prípade 
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Komisia okamžite po oznámení 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 103

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 103 vypúšťa sa

Prechodné opatrenia

Komisia je splnomocnená podľa potreby 
prijať delegované akty v súlade 
s článkom 101 na doplnenie tohto 
nariadenia o výnimky z pravidiel 
stanovených v tomto nariadení, ako aj o 
doplnenia týchto pravidiel.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia prijala 1. júna 2018 balík troch legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021 – 2027 vrátane pravidiel 
týkajúcich sa financovania, riadenia a monitorovania SPP (nariadenie (EÚ) č. 393/2018).
Tento rozsiahly legislatívny balík bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2017. V dôsledku 
oneskorenia, ku ktorému došlo, majú spoluzákonodarcovia len krátku lehotu, ktorá sa zhoduje 
so skončením mandátu tak Európskeho parlamentu, ako aj Komisie, a preto to komplikuje 
podmienky na prijatie. 

Toto oneskorenie bolo spôsobené aj neskorým predložením návrhu viacročného finančného 
rámca na roky 2021 – 2027 (ďalej len „VFR“) stanovujúceho finančné krytie pre budúcu SPP 
(COM (2018)0321), ku ktorému došlo až v máji 2018. Výška prostriedkov vyčlenených na 
SPP v EÚ-27 je 365 006 miliónov EUR (vo viazaných rozpočtových prostriedkoch), čo 
predstavuje zníženie o približne 5 %. Prostriedky pridelené na Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF) predstavujú 286,2 miliardy EUR, čo je zníženie o -1,1 %, zatiaľ čo v 
prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) suma 78,8 
miliardy EUR predstavuje zníženie o -15,3 %, vždy v porovnaní so základným scenárom. Ak 
sa však v rámci procesu prijímania vykonajú ďalšie podstatné zmeny navrhovaných 
rozpočtových stropov, môže byť potrebná aj revízia pozície Parlamentu, a preto konečné 
rozhodnutie o reforme SPP je spojené s konečnou dohodou o VFR.   

Celková štruktúra balíka SPP pozostáva z troch správ: z nariadenia o financovaní, riadení a 
monitorovaní SPP, nariadenia o strategických plánoch SPP, ktoré spája dve v súčasnosti 
samostatné nariadenia o priamych platbách a rozvoji vidieka, a nariadenia o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov (SOT). Keďže ich obsah sa do značnej miery prekrýva, o 
nariadení o strategických plánoch a nariadení o financovaní, riadení a monitorovaní SPP treba 
rokovať a hlasovať spolu.
  
Pokiaľ ide o vedecké dôkazy, posúdenie vplyvu vypracované Komisiou je vo veľkej miere 
nedostatočné, napr. v prípade kľúčovej otázky zjednodušenia, kde nie je poskytnuté žiadna 
podrobná kvantifikácia administratívnej záťaže – v skutočnosti sa táto záťaž len presúva z 
Európskej komisie na členské štáty. Medzitým Európsky dvor audítorov predložil analýzu o 
výsledkoch súčasnej SPP, ktorá dokazuje, že ekologizačná zložka priamych platieb, hoci bola 
myslená dobre, nedosiahla svoje ciele v plnom rozsahu a viedla k vzniku značnej 
administratívnej záťaže. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že hoci je správa o financovaní a riadení súčasťou balíka 
reforiem SPP, nemožno ju vnímať oddelene od celkového prístupu EÚ k štrukturálnym 
fondom (EŠIF), a najmä od návrhu všeobecného nariadenia (VN), ktorý je zastrešujúcim 
nariadením pre všetky viacročné fondy EÚ. Tak všeobecné nariadenie, ako aj nariadenie o 
financovaní, riadení a monitorovaní SPP sa takisto vzťahujú na celkový rámec stanovený v 
nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré zahŕňa všetky modely (priameho, nepriameho, 
zdieľaného) riadenia a stanovuje základné vymedzenia (vrátane riadenia) a podmienky 
(vrátane auditu a kontroly). Všeobecné nariadenie umožňuje orientáciu tak na výkonnosť, ako 
aj na výstupy, stanovenie čiastkových cieľov s prepojením na vyplácanie prostriedkov na 
základe ukazovateľov výsledkov a používania zjednodušených možností vykazovania 
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nákladov, ako sú paušálne sadzby, jednorazové sumy a štandardné jednotkové náklady, ktoré 
spravodajkyňa považuje za kľúčové nástroje aj pri riadení EPFRV.  Okrem toho sa v ňom 
objasňuje aj vzájomné prepojenie medzi iniciatívou LEADER (financovanou z EPFRV) a 
iniciatívou rozvoja vedeného komunitou (EŠIF). 

V uznesení Parlamentu s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva
(P8_TA(2018)0224) z mája 2017, ktoré sa týka oznámenia Komisie s rovnakým názvom 
(COM(2017)0713 final), sa nastolené kľúčové otázky týkajú jednoduchého a transparentného 
systému riadenia, riadne fungujúceho modelu vykonávania zameraného na výsledky a 
integrácie rôznych agroenvironmentálnych a klimatických opatrení do koherentnej a 
zjednodušenej štruktúry. 
Zásadná zmena v návrhu novej reformy SPP, ktorú spravodajkyňa považuje za pozitívnu, 
spočíva v presune od súladu s predpismi na výkonnosť a súčasnom pridelení oveľa väčšieho 
množstva povinností z Komisie na členské štáty, a to aj pokiaľ ide o riadenie a kontroly, ako 
sa uvádza v nariadení o financovaní, riadení a monitorovaní SPP.  

Kľúčové otázky návrhu správy EP sa preto zameriavajú na vytvorenie legislatívneho rámca, 
ktorý umožňuje lepšie vykonávanie zjednodušeného a modernizovaného riadenia a kontroly 
SPP prostredníctvom týchto prvkov:

Systém riadenia: Dvojaký cieľ, ktorým je vytvorenie jednoduchej a zároveň 
komplexnej štruktúry, sa dosahuje takmer úplným preskupením systému navrhovaného 
Európskou komisiou, najmä však vyjasnením štruktúry a kompetencií väčšieho počtu 
inštitúcií (koordinačný orgán, monitorovací výbor) a špecifikovaním ich ďalších úloh 
(certifikačný orgán) s cieľom zabezpečiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť.

Povinnosti podávania správ: Dochádza k prechodu od systému podávania správ 
zameraného čisto na výstupy (finančné hľadisko) na zmiešaný systém podávania správ 
zameraný tak na výstupy, ako aj výsledky (výkonnosť), pričom sa zároveň zmenšuje dohľad 
Komisie a zvyšuje množstvo dodatočných povinností podávania správ členskými štátmi. S 
cieľom obmedziť nevyhnutne sa zvyšujúcu administratívnu záťaž (ročné preskúmanie 
výkonnosti) a zároveň zabezpečiť relevantnosť a kvalitu nového systému založeného na 
výkonnosti (ukazovatele výsledkov výkonnosti) sa navrhuje úprava cyklu podávania správ.

Krízová rezerva: Obnovuje sa kľúčová úloha primerane financovaného, nezávislého a 
dobre nasmerovaného krízového mechanizmu tým, že jeho rozsah pôsobnosti sa obmedzí len 
na krízy (bez zásahu na trhu) a zároveň sa umožní rozšírenie základne financovania tak v 
rámci SPP, ako aj mimo nej, a zachová sa navrhovaná zásada prenesenia prostriedkov.

Sankcie a kontroly: Významným krokom pre malých poľnohospodárov smerom k 
zjednodušeniu je opätovné stanovenie prahového limitu na vylúčenie zo sankcií na 
1,250 EUR na prijímateľa a na 10 ha oprávnenej plochy. Zároveň sa posilňuje potreba kontrol 
na mieste založených na riziku, ktoré vykonávajú členské štáty, vyžaduje sa lepšia dostupnosť 
satelitných údajov zo strany Komisie s cieľom vykonávať kontroly lepšie a v prípade 
opakovaného nesúladu s predpismi sa v záujme obnovenia určitého stupňa harmonizácie 
zavádza spoločný systém postupného zvyšovania úrovne sankcií.

Poradenská služba pre poľnohospodárske podniky: Ide o základný prvok systému 
vykonávania SPP, a preto by mala zostať súčasťou horizontálneho nariadenia, spolu s 
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podrobnejšími pravidlami na zabezpečenie prístupu pre prijímateľov vo všetkých členských 
štátoch ako nevyhnutný predpoklad modernej poľnohospodárskej politiky v celej EÚ.

Demokratický dohľad: Návrhy obsahujú obrovské množstvo udelení právomocí, o 
ktorých sa má rozhodnúť neskôr a ktoré bolo potrebné zrevidovať a prepracovať tak, aby sa 
zachovala rovnováha medzi inštitúciami. 

Pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti legislatívnych návrhov, po ich prijatí 
spoluzákonodarcami je vhodné pripomenúť, že v prípade posledného programového obdobia 
SPP boli potrebné dva roky prechodných opatrení, kým prijaté legislatívne návrhy nadobudli 
účinnosť. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych návrhov sa pritom z časového hľadiska 
nezhodovalo ani so skončením mandátu Parlamentu a Komisie, ani so zavedením nových 
úloh a štruktúr. Preto bude potrebné včas prijať komplexný právny akt upravujúci nevyhnutné 
prechodné ustanovenia, najmä nový prístup založený na výkonnosti, aby sa členským štátom 
poskytol dostatočný čas na vytvorenie nových systémov.
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